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Abstract

The main purpose of this doctoral thesis is to describe, analyse and initiate 
processes of change from a gender point of view. In the present field study the 
focus is on gender-creating processes in and around formal and informal 
structures at an engineering company´s organisation. The central theme is the 
implication of gender in relation to industrial organisation and leadership. 
The aim of this thesis is i) to identify processes and praxis in the organisation that 
create both opportunities and obstacles for women who have made an 
untraditional choice of career as engineers and managers, ii) on the basis of this 
knowledge and together with practitioners in the organisation initiate processes of 
change that will increase the proportion of women managers. 
The doing-gender approach has been used as a theoretical tool in order to 
understand the processes surrounding technology, leadership and gender in the 
organisation. Doing gender allows us to initiate process-thinking about how 
gender is constructed in different social contexts, such as those in industrial 
organisations. From a doing-gender perspective the central question is what an 
individual does and not what he or she is. In other words, the focus is on actions. 
The methodological approach is action-oriented, using as its starting point an 
interactive research perspective. The interactive approach has a democratic basic 
outlook, it combines theoretical understanding with practical action. 
This doctoral thesis helps to elucidate the complexity of gender-creating 
structures, processes and practices in an industrial organisation. Its empirical 
method also shows how researchers and practitioners in the organisation can 
jointly launch processes of change on the basis of a gender-theoretical basis. 
The thesis presents a gender-theoretical model for change and analysis that is 
based on the so-called doing-gender approach. This model has been of importance 
both as an analytical tool and as a starting point for initiating processes of change. 
The model has four dimensions and they are dissimilar in character and are more 
or less demanding of time in bringing about changes. They each have an effect 
and affect each other in various constellations in the gender-creating processes in 
organisations.
The viewpoints that the doing-gender approach communicates makes it possible 
to change existing attitudes and expectations concerning gender, since the 
construction of gender is a continually ongoing process that differs in different 
contexts. 
One contribution that this thesis makes is to illuminate the complexity of 
organisation and gender. It contributes to research by providing empirical 
examples of gender-creating praxis in an engineering company and by showing 
how we can work on processes of change from a gender perspective. 

Swedish text with English summary 

Keywords: gender, industrial organisation, leadership, doing gender, gender-
creating processes, practices, interactive research, development processes, 
practitioners, women, technology 
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Förord 

Att skriva avhandling är att genomföra en resa i tid och rum. En resa som för 
att nå målet ställer krav på envishet, vilja och fokusering. Jag kan fortfarande 
höra min sprinttränare upprepa mantrat ”tunnelvision”. Det gäller inte bara i 
löpning, utan även i avhandlingsarbete. Särskilt slutfasen kräver att du fokuserar 
på uppgiften. 

Min resa har inneburit ett lärande i form av ökad kunskap utifrån reflektioner, 
kritiskt tänkande och inte minst kontakter och möten med många människor, 
både inom och utanför akademin. Jag tänker främst på de arbetsmöten och det 
förändringsarbete vi arbetade med på Alstom, som medförde många och 
intressanta diskussioner. Tiden på företaget innebar mycket glädje utifrån det 
intresse och det engagemang som fanns hos dem jag kom att samarbeta med där. 
Stort tack till alla som var aktiva i Kraftgruppen och i de arbetsmöten som ägde 
rum på företaget. Även tack till de aktörer på företaget som öppnade dörrarna till 
detta projekt.  

Under arbetets gång har jag haft förmånen att inneha en doktorandtjänst på 
Arbetslivsinstitutets enhet för forskning om utvecklingsprocesser, där jag tillhört 
forskningsprogrammet Kön och arbete.  

De två universitetsmiljöer som min forskarutbildning har varit kopplad till är 
Arbetsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet samt, i den första fasen, 
Industriell ekonomi och organisation (Indek) på KTH. 

Under hela avhandlingsarbetets gång har jag fått god vägledning av Ewa 
Gunnarsson (Arbetslivsinstitutet och Luleå Tekniska Universitet) som varit min 
handledare och delgett sin teoretiska skicklighet. Under avhandlingsarbetets 
första fas var även Claes Gustafsson (Indek, KTH) handledare. Som informell 
handledare och mentor kring interaktiv forskning har Lennart Svensson 
(Arbetslivsinstitutet) fungerat. Jan Johansson och Ylva Fältholm har genom en 
positiv forskningsmiljö (Arbetsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet) bidragit 
till avhandlingens slutförande. Andra goda kollegor vid Arbetsvetenskap är Lena 
Abrahamsson och Anita Kero. Bo Göranzon (Indek, KTH) har för många år 
sedan introducerat mig i kunskapsteoretiska resonemang, vilket varit värdefullt i 
arbetet med den interaktiva ansatsen.  

Våra TOK-seminarier har förstås varit en inspirationskälla, vi har där vänt och 
vridit på frågor om Teknik, Organisation och Kön. TOK-gruppen med främst 
Ewa Gunnarsson, Susanne Andersson, Marianne Westring-Nordh och Arja 
Lehto har inneburit givande forskarsamtal kring texter och olika teoribildningar. 

Forskare och medarbetare som funnits i min vardag på Arbetslivsinstitutet och 
som inte bara gett inspiration till forskning om utvecklingsprocesser utan även 
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varit bra kollegor är för att nämna några; Göran Brulin, Hanna Westberg, 
Raymond Dahlberg, Jan Ottosson, Åsa-Karin Engstrand, Hans Robertsson, Lena 
Gonäs, Lena Karlqvist, Britt Lindqvist, Carina Bildt, Anna Lundstedt, Ulla 
Arnell mfl.  

Kollegorna på forskningsstationen i Söderhamn, och särskilt Lotta Svensson, 
vill jag tacka för ett innehållsrikt och bra seminarium kring min text om 
interaktiv forskning    

Ett tekniskt universitet har många positiva aspekter. Det finns där en 
entreprenörsanda och frihet att skapa sin egen verksamhet. KTHs 
universitetsförvaltning har genom att ge mig denna frihet varit delaktiga i 
slutfasen av skrivandet. Främst vill jag tacka Anders Lundgren, Folke Snickars 
och Anders Flodström. 

Att vara kvinna och arbeta med forskning om kön, organisation och teknik 
innebär att konfronteras med strukturer inom ett mansdominerat område. 
Träffarna på gamla apoteket Älgen med doktorandkollegorna May-Britt Öhman, 
Sinna Lindqvist och Ann-Christine Nyberg gav mod och insikt. Idag har dessa 
träffar växt till ett större nätverk för forskare med intresse för forskning om 
teknik och kön på KTH. Eva-Lotta Thomas är en god kollega och vän från mitt 
gamla arbete med jämställdhetsfrågor. 

Nätverket SIRA, och styrelsearbetet, har varit inspirerande för detta 
interaktiva projekt.  Det har gett nya vänner och kollegor i framförallt Ingela 
Wahlgren och Marianne Ekman Philips.  

Mina nära vänner och ”systrar” Linda och Gunilla som också befinner sig 
”mitt i livet”, med barn och karriär, har varit ett gott och värdefullt stöd under 
denna tid.  

Jag har haft förmånen att likt Hemingway ha en egen köksa, min morbror 
Bengt, som läst och kommenterat texter. Min mor Birgitta är, och min mormor 
Ingrid var, starka som kvinnor och förebilder. Min far Stig har lärt mig att tänka 
självständigt, och förstås påverkat mitt yrkesval. Kanske har jag i min tur 
inspirerat Christoffers intresse för skrivande. 

Caroline och Calle har varit oändligt tålmodiga och ständigt positiva, ni är 
guld värda med er glädje.  

Jan, för att du finns med all din kärlek!  

Lidingö, 4 december 2005 
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1. Inledning 

Den här avhandlingen tar sitt avstamp i bruksorten Finspång och det 
internationella verkstadstekniska företaget, Alstom Power, som tillverkar och 
producerar ång- och gasturbiner för industriellt och marint bruk. 

Finspång är den svenska industrialismens vagga och orten domineras idag av 
verkstadsindustrin och främst företaget Alstom Power, det som tidigare var ABB 
STAL (idag Siemens). Ett företag där en stor andel av de anställda är 
civilingenjörer eller ingenjörer.  

Finspång är en gammal traditionell bruksort med anor från den svenska 
industrialismens födelse. Som en symbol över detta pågick för ett par år sedan 
en insamling för att ur den lokala sjön, Skutbosjön, bärga bland annat den största 
kanon som tillverkats i Sverige. Vinjetten till hemsidan för uppropet till 
bärgningen av kanonerna består av kanoner, Finspångs slott och Louis De Geer 
själv (http://www.finspong.se/kanon/). Än idag lever den patriarkalism som Eva 
Dahlström (1999) beskriver i sin bok Verkstadsmiljöer under 1800-talet. Hon 
tecknar där för övrigt en bild av hur bebyggelsen i svenska städer symboliserar 
just denna bruksanda.  

Än idag är slottet och dess park en levande del av verkstadsindustrin i 
Finspång. Alstom har här sin ledning som sitter placerad i slottet. Slottsparken 
markerar avståndet till tjänstemannahuset De Geer, som i sin tur avgränsar mot 
verkstäderna De Laval och Ljungström. Uppe på berget bakom verkstäderna 
finns ”utprovningen” där turbinerna provkörs. Med andra ord är den 
organisatoriska hierarkin även inbyggd i den fysiska miljön. Miljön skapar en 
spänning i förhållande till syftet med detta projekt. Nämligen att föra in kvinnor 
i en sektor och ett samhälle som under århundraden varit starkt mansdominerat. 

Inom den tekniska sektorn är det förhållandevis få kvinnor som är 
yrkesverksamma, som ingenjörer, särskilt på positioner som chefer och 
projektledare samt inom teknikutveckling, även om andelen kvinnor som går 
ingenjörsutbildningar har ökat under de senaste årtiondet1. En fråga som ibland 

                                                          
1 Vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har sedan hösten 1996 andelen nyantagna 

kvinnor till civilingenjörsutbildningarna pendlat mellan 25 och 30 procent (se KTHs 
årsredovisningar för åren 1996 ff). Dessutom var cirka 20 procent av de som examinerades 
från civilingenjörsutbildningarna i maskin-, material- och farkostteknik (vilka samtliga 
innehåller kurser i energiteknik) året innan detta projekt påbörjades, 1999,  kvinnor. Tyvärr 
har andelen kvinnor som antas till dessa utbildningar minskat, läsåret 2004 var 4 % (18 % 
1999) av de som antogs till farkostteknik kvinnor, 12 % av de som antogs till materialdesign 

http://www.finspong.se/kanon
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ställs är om det är ett problem att kvinnor är underrepresenterade i den tekniska 
sektorn? På den finns två positiva svar. Det första är att det är en demokratisk 
fråga, kvinnor ska ha samma möjligheter som män. Det andra är att kvinnors 
inbrytning på teknikens område medför, delvis på grund av att de har andra 
livserfarenheter, nya frågeställningar och perspektiv på tekniken (Vänje, 2003)2.

För hundra år sedan pågick kampen för att kvinnor skulle få formell 
behörighet att läsa civilingenjörsutbildningarna vid Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH). Behörigheten sammanföll, inte helt oväntat, med den 
kvinnliga rösträtten 1921 (Vänje, 2003). Men vilka hinder och möjligheter möter 
kvinnor inom akademin och den tekniska sektorn idag? På utbildningssidan 
finns det civilingenjörsprogram med övervägande andel kvinnor, även om ett 
antal inriktningar fortfarande släpar efter3. Det finns kvinnor som studerar till 
ingenjörer, kvinnor som doktorerar och kvinnliga forskare. Men det finns 
fortfarande informella praktiker som försvårar kvinnors deltagande och 
handlingsutrymme inom den tekniska sektorn. Det emancipatoriska projektet 
står på en helt annan plattform än för hundra år sedan (Vänje, 2003). Det handlar 
inte längre bara om att öka andelen kvinnor, utan även om att kritiskt granska 
och ifrågasätta det teknikvetenskapliga kunskapsområdet4.

Vilken betydelse har då kön i förhållande till tekniken och 
kunskapsproduktionen? Den feministiska kritiken har till stor del handlat om att 
värdera och utveckla tekniken i vardagen5. Genom att den manliga normen 
tydligt råder inom teknikvetenskapen har kunskapsområdet indirekt blivit 
begränsat. Ett konkret exempel är floppen med de så kallade intelligenta 
kylskåpen, en tekniskt avancerad lösning som inte svarade mot efterfrågan, 
mycket på grund av bristande förståelse för de tekniska behoven i 
hushållsarbetet (Vänje, 2003). En annan faktor som påverkar utvecklingen är att 
                                                                                                                                                                                    
30 % 1999, materialteknik)kvinnor, samt 16 % (29 % 1999) av de som antogs till 
maskinteknik kvinnor. 

2 Kvinnomaktutredningen som presenterades 1998 visade hur olika kvinnor och män lever 
idag. 
SOU: Ty makten är din….: myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige,
betänkande av Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män, Fritzes 1998:6. 

3 Ett exempel är det nya IT-universitetet i Kista där andelen kvinnliga studenter som hösten 
2002 började på det KTH anknutna IT-programmet endast var 7% kvinnor.  

4 Se till exempel Evelyn Fox Keller: ”Gender and Science”, Discovering Reality. Feminist 
Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology, and Philosophy of Science, red. 
Sandra Harding and Merrill B. Hintikka, D. Reidel Publishing Company 1983, s. 187-205 

5 Cynthia Cockburn: ”Hushållsteknik: Askungen och ingenjörerna”, Från symaskin till 
cyborg, Genus, teknik och social förändring, red. Boel Berner och Elisabeth Sundin, Nerenius 
och Santérus 1996 s 19-41. 
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området hushållsteknik/-elektronik inte har samma status som den 
hemelektronik vilken kan kopplas till nöje, till exempel DVD-spelare och 
datorer6. Problematiken kring dagens teknikutveckling handlar således i hög 
grad om kön och om värderingar.  

Detta avhandlingsprojekt handlar om könsskapande processer i den 
verkstadstekniska miljön och i synnerhet om processer kring organisation, kön, 
förändringsarbete och i viss mån ledarskap.  

En organisations utvecklingspotential är beroende av att verksamheten kan 
tillgodogöra sig både kvinnors och mäns olika erfarenheter, förhållningssätt och 
perspektiv på teknik. Det blir därför viktigt för ett företag som Alstom Power att 
ge de kvinnor som är chefer och/eller ingenjörer möjlighet till yrkesmässig och 
personlig utveckling.  

Forskningsprogrammet Kön och Arbete 

Arbetslivsinstitutet bedrev mellan åren 1999 och 2005 ett mångvetenskapligt 
forsknings- och utvecklingsprogram i Östergötland, Kön och Arbete. Syftet var 
bland annat att genom praktisk handling stödja utvecklingen mot ökad 
jämställdhet och minskad könssegregation i företag och offentlig förvaltning. 
Avhandlingsarbetet har ägt rum inom ramen för detta forskningsprogram.  

Forskningsprogrammet Kön och Arbete var intressant eftersom det 
innefattade olika vetenskapliga perspektiv och förhållningssätt. Den 
handlingsinriktade forskningen var en viktig del i programmet. 

Den samhällsvetenskapligt inriktade forskningen om kön och arbete har en 
historisk bakgrund inom Arbetslivsinstitutet och dess organisatoriska 
föregångare Arbetslivscentrum. En av de forskare som inspirerat den forskning 
om kön som bedrivits vid Arbetslivsinstitutet och dåvarande Arbetslivscentrum 
är Joan Acker som var verksam som gästforskare vid Arbetslivscentrum under 
mitten av 1980-talet.   

Ytterligare en forskare kom att bli en viktig inspiratör för framväxten av den 
arbetslivsinriktade kvinnoforskningen nämligen psykologen Harriet Holter, 
”som ledde kvinnotemats arbete med att utveckla en plattform och ett program 
för forskning om kvinnor i arbetslivet” (Gonäs mfl, 2005 s 16). Detta finns 
publicerat i skriften Kvinnoarbetsliv – visioner och forskning för ett bättre 
arbetsliv (Baude mfl, 1987). Tretton kvinnor från olika discipliner medverkar i 
denna skrift, såväl administratörer som forskare, som avslutas med förslag på 
framtida forskningsområden. Joan Ackers arbete kom delvis att prägla den 
samhällsvetenskapliga forskning som pågått inom ramen för programmet Kön 
och arbete (Gonäs mfl, 2005). 

                                                          
6 Cynthia Cockburn and Susan Ormrod: Gender and Technology in the Making, Sage 1993. 
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Kön och arbetes övergripande syfte var att ur ett könsperspektiv studera:  
- segregations- och integrationsprocesser i arbetslivet,  
- sambandet mellan arbetsvillkor och hälsa/ohälsa och 
- samspelet mellan arbetsmarknad, välfärdsstat och familj/hushåll.  

Ytterligare ett syfte var att genomföra hela studien i samma geografiska 
region så att resultaten på de tre nivåerna arbetsmarknad, organisation och 
individ lättare kunde knytas till varandra. Önskemål fanns att regionen skulle ha 
bland annat följande karaktäristika; 

- Ett differentierat arbets- och näringsliv där såväl starkt expansiva företag/ 
organisationer som branscher under nedskärning ingick.  

- God avgränsning mot omgivande regionen, till exempel genom en 
gemensam större tätort med omgivande landsbygd. Syftet var härmed att 
regionens invånare skulle ha både arbete och bostad i samma region. 

- Förändringsbenägen ledning av regionen samt flera förändringsinriktade  
företag, även detta med tanke på att engagemanget blir långsiktigt och  
förutsätter samarbete mellan forskare/regionala aktörer.  
- Goda relationer mellan politisk regional ledning och 

företag/organisationer.  
- Gärna en regional högskola i regionen, för att möjliggöra samarbete med  

utomstående forskare.  
Ovanstående ledde fram till valet av Östergötland och Norrköpings, 

Finspångs och Söderköpings kommuner. 
Detta projekt är genomfört i Finspångs kommun vilken ligger i den östgötska 

Bergslagen och är länets nordligaste kommun. Antalet invånare har under senare 
tid varit stadigt sjunkande och uppgår nu till drygt 22 000 (ibid.).  

Finspång är, som nämnts tidigare, en gammal bruksort med anor från Louis de 
Geer (1587–1652).  Andelen sysselsatta inom industrin är hög, 46 procent. 
Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad. Inom industrin finns 65 procent av 
männen och 20 procent av kvinnorna (ibid.).  

Industrin i Finspång domineras av det som då var Alstom Power, idag 
Siemens. Andra större industriföretag i Finspång är bland annat Outokompu. I 
Finspång finns dessutom ett industriellt utvecklingscentrum7 vilket verkar för 
industriell utveckling i regionen både när det gäller produkter och 
kompetensutveckling. 

”Finspång har hittills lyckats klara alla strukturomvandlingar på ett 
som de själva säger förvånansvärt bra sätt, men det finns orosmoln. 
Konkurrensen hårdnar och ett stort problem är den minskande 
befolkningen, framför allt utflyttningen av ungdomar, samtidigt som 

                                                          
7 Industriellt utvecklingscentrum Öst, IUC Öst, är ett regionalt centrum med fokus på 
kompetensutveckling och utbildningsverksamhet. De industriella utvecklingscentrum som 
finns i Sverige ägs av industrin och fackförbund i partnerskap till stöd för industriell 
utveckling och regional tillväxt (http://www2.iucost.se/browse.asp 2005-08-09). 

http://www2.iucost.se/browse.asp2005-08-09
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det finns brist på kvalificerad arbetskraft, framför allt yrkesarbetare 
och ingenjörer (Gonäs mfl, 2005).” 

Olika aktörer i regionen, såsom kommun- och näringslivsrepresentanter, 
önskade med stöd av forskningen arbeta med frågeställningar som hade den 
inriktning som fanns inom Kön och Arbete. För att skapa handlingsinriktad 
forskning var det viktigt att de som skulle komma att delta i de olika projekten 
inte blev forskade på (Svensson, 2002). En central utgångspunkt i detta projekt 
var att aktörerna tog eget ansvar för sitt deltagande och framförallt för 
utvecklingsarbetet.  

Forskningen i Finspång inleddes med en dialogkonferens, och en styrgrupp 
med olika aktörer bildades. Denna skulle fungera som en plattform för 
diskussioner och genomförande av forskning och utvecklingsinsatser (Gonäs 
mfl, 2005). 

Utgångspunkten för den typ av dialogkonferens som hölls i Finspång var 
Björn Gustavsens (1990) teoribildning där demokratisk dialog är ett centralt 
begrepp. Dialogkonferens är en handlingsinriktad metod som syftar både till 
kunskapsutveckling och till förändring. En utgångspunkt är att 
utvecklingsarbetet ska utgå ifrån de erfarenheter och kunskaper som finns i den 
berörda gruppen. Syftet med dialogkonferensen var att,  

”utifrån ett jämställdhetsperspektiv, fånga upp och diskutera olika 
frågor och problemställningar när det gäller arbetsförhållanden och 
arbetsvillkor för kvinnor och män i kommunen och vad man ansåg 
vara viktigt att utveckla och förändra (Gonäs mfl, 2005 s 49).”

Vid dialogkonferensen i Finspång deltog aktörer från Alstom. De framförde 
önskemål om att få forskarstöd i sitt arbete med att försöka rekrytera och behålla 
kvinnor som var chefer. 

Nedan följer en beskrivning av företaget och organisationen Alstom Power i 
Finspång. Under 2003 såldes en större del av företaget till tyska Siemens. Det 
betyder att den organisation som här presenteras och diskuteras har förändrats, i 
och med att den nya ledningen och ägaren har satt sin prägel på organisationen.  

Företaget 

Alstom är ett världsledande företag inom energi- och transportbranschen. På 
hemsidan presenteras organisationen som global med verksamheter i över 70 
länder och sammanlagt 140 000 medarbetare (www.se.alstom.com).
Huvudkontoret är placerat i Paris.  

Verksamheten i svenska Finspång var inriktad på tillverkning och leverans av 
energi. De produkter som tillverkades var ång- och gasturbiner för kraftverk och 

http://www.se.alstom.com
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industriellt bruk. Omsättningen för 1999 i Sverige var 650 miljoner Euros (cirka 
6000 miljoner SEK). 

Själva turbintillverkningen i Finspång är över hundra år gammal och går 
tillbaka till De Lavals Ångturbintillverkning i Nacka i slutet av 1800-talet och 
bröderna Ljungströms uppfinning den dubbelverkande radialångturbinen. 
Ägarförhållandena har under åren haft olika konstellationer - STAL, ASEA, 
ABB STAL - och när projektet genomfördes franska ägare (Alstom) och idag är 
Siemens ägare.  

Antalet anställda på Alstom i Sverige var vid projektets genomförande cirka 3 
000 och av dessa fanns runt 2 300 i Finspång. Av de anställda i Finspång var 
andelen tillsvidareanställda kvinnor i 16 %, det vill säga 364 stycken. De flesta 
kvinnorna återfanns på tjänstemannasidan där de utgjorde 21 % (326 stycken). 
Andelen kvinnliga arbetare var endast 5 % eller 38 stycken. Detta återspeglar 
dels situationen på de tekniska utbildningarna (där andelen kvinnor på 
ingenjörsutbildningarna är högre än på de yrkestekniska utbildningarna) dels att 
en övervägande del av kvinnorna finns på administrativa funktioner. Detta 
projekt är koncentrerat till gruppen chefer där könsfördelningen är lika ojämn 
som på verkstadssidan. Endast 6 % av företagets 194 chefer är kvinnor. 
Företaget ser detta som ett problem och på frågan varför de vill öka andelen 
kvinnliga chefer svarar de bland annat att,  

- de vill öka sin rekryteringsbas, 
- det är en kvalitetsfråga ur aspekten att fler problemställningar skulle 

belysas, samt  
- ett kreativare klimat skapas med en större mångfald.  
Företagets formaliserade målsättningar i handlingsplanen för jämställdhet 
med anknytning till detta projekt är att,  
- andelen kvinnliga chefer i företaget ska vara lika stor som andelen 

kvinnliga anställda, 
- det inom fem år (2006) ska finnas en kvinnlig affärsområdeschef. 

Det finns en föreställning att med fler kvinnor som chefer skulle såväl 
lönsamheten som ledarrollen påverkas i den riktning företagets nyligen 
framarbetade ledstjärnor pekar (se vidare sidan 16). I grunden, påpekar 
företaget, ligger även att det är en mänsklig rättighet att båda könen ska kunna 
göra karriär på lika villkor, samt att Alstom förstås ”vill ha de bästa cheferna”.  

I önskemålet om att rekrytera in fler kvinnor till teknikområdena ligger även 
en rekryteringsproblematik. Det vill säga i tider av arbetskraftsbrist och 
svårigheter att locka kvalificerad personal öppnas portarna även för kvinnor.  

Med andra ord finns det stora förhoppningar kring en jämnare könsfördelning 
inom gruppen chefer. Att begreppen mångfald och jämställdhet används i 
rekryteringssammanhang kan också ses som ett uttryck för de diskurser som 
idag råder i företag och förvaltningar. Båda dessa diskurser är även hårt 
kopplade till det politiska arbetet här i Sverige. Det visar inte minst det faktum 
att Alstom tack vare det jämställdhetspris de tilldelades 2000 fick anordna ett 
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ministerbesök i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Med andra ord är 
ett uppmärksammat jämställdhetsarbete politiskt korrekt. 

Om organisationen     

Alstom är ett traditionellt verkstadsindustriföretag som hittills lyckats hävda 
sig på den hårda marknad som råder inom den egna branschen. Ett uttryck för 
det senare är följande citat av Sverigechefen, 

"ALSTOM Power i Sverige arbetar på en global marknad, som 
förändras i allt snabbare takt. Ökad konkurrens, internationalisering 
och fokus på slutanvändaren präglar våra kunder, elproducenter och 
processindustrier, som en följd av elmarknadens avreglering. Nya 
aktörer ställer förändrade krav, som vi möter med produkter, 
lösningar och tjänster med en klar miljöprofil och med förstklassig 
teknologi inom områdena el- och värmeproduktion, samt rening av 
rökgaser.  

Den nödvändiga dynamiken och kraften skapar vi genom att 
internt arbeta i processer och utveckla vårt kunnande i globala
nätverk". 
(http://www.se.alstom.com/alstompower/website/main.nsf/indexsw?O
penFrameset)

Citatet ger uttryck för dels de krav som omvärlden ställer på organisationen 
dels de trender som idag råder inom organisationsutvecklingsområdet. Ord som 
global, förändring, process, aktörer och nätverk är idag en viktig del i 
arbetsorganisationsdiskursen (Abrahamsson 2000).  

Processtänkandet genomsyrar personalpolitiken på företaget. Medarbetarna 
ses som en del av den flödesorganisation som företaget idag arbetar efter. 
Abrahamsson (2000, s 48) skriver att under 1990-talets mitt lanserades den nya 
modellen - Gränslösa flödesorganisationer - för den svenska verkstadsindustrin. 
Gränslösa flödesorganisationer, GFO, kan sägas ha vuxit fram ur framförallt 
Time Based Management, ABB´s T508 modell. Utgångspunkten i GFO är att 
                                                          
8 ”Svenska ABB driver sedan 1990 förändringsprocessen T50. Inledningsvis var det 
övergripande målet med processen att reducera alla ledtider med hälften. Avsikten med detta 
var dels att öka kundnyttan genom kortare offert- och leveranstider och snabbare framtagning 
av nya produkter och system, dels att skapa en stark drivkraft för omprövning av organisation 
och arbetssätt. 

Vid årsskiftet 1993-94 nådde svenska ABB i stort det uppsatta målet. ABB-företagens 
organisationer hade under arbetets gång i högre grad blivit flödesorienterade istället för 
klassiskt funktionella och hade också fått färre beslutsnivåer. Ett stigande antal medarbetare 
verkade också i målstyrda grupper. Begreppet T50-bolag skapades för att ge förebilder. För 

http://www.se.alstom.com/alstompower/website/main.nsf/indexsw?OpenFrameset
http://www.se.alstom.com/alstompower/website/main.nsf/indexsw?OpenFrameset
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varje kund eller produkt utgör ett flöde, från order till leverans. Dessutom är 
begrepp som helhetssyn, bred kompetens och personlig utveckling 
kännetecknande för GFO (Abrahamsson, 2000). Flödesorganisationens krav på 
bred kompetens och helhetssyn ställer stora krav på ledarskapet i företaget. Det 
behövs specialistkunskaper som komplement till det generella flödessystemet.  

Den dåvarande organisationen på Alstom Power utgjordes dels av en 
flödesorganisation dels av en segmentering av de olika affärsområdena. Varje 
segment bestod av en hierarki där den högsta nivån utgjordes av segmentets 
ledning på huvudkontoret i Paris.  

Vilket innebar att organisationen i Finspång kunde sägas bestå av en matris, 
där flödesorganisationen utgjorde horisontella flöden, och varje enskilt segment 
utgjorde en vertikal hierarki. Denna organisationsform ställer krav på både 
specialistkunskaper och generalistkunskaper hos företagets anställda, 
medarbetare som chefer.   

Ovanstående blev tydligt i företagets personalpolitik och ledarskapsfilosofi. 
Processtänkandet poängterades samt att varje medarbetare var en del i 
flödesorganisationen. För att tillfredsställa de organisatoriska kraven på 
specialister och generalister hade ett karriärsystem med tre olika inriktningar 
införts; ledarkarriär, specialistkarriär och projektledarkarriär. Intressant att 
studera närmare är könsfördelningen inom och valen till dessa olika 
karriärvägar. 

Ledstjärnor 

För organisationens nuvarande och blivande chefer hade så kallade 
ledstjärnor tagits fram. Ledstjärnorna syftar till att skapa en policy för företagets 
ledarskap. Olika nyckelord ska fungera som värderingsgrunder kring ledaren 
som person, arbetet som ledare och ledaren i omvärlden. Salzer-Mörling (2001, 
s 61) skriver att företagets värderingar, bland annat i form av ledstjärnor, både 
kan accepteras som attraktiva men också utmana på grund av att de bryter mot 
traditionella värderingar eller föreställningar. Alstom Powers värderingar kring 
ledarskapet utgörs av nyckelorden ”självinsikt, prestigelöshet, mod, ledande, 
kommunicera, utveckla förmågor, bry sig om samt ”vi måste inte kunna allting 
                                                                                                                                                                                    
att utses till ett sådant måste varje ABB-bolag visa på ett framgångsrikt användande av olika 
arbetsmetoder och på olika former av påvisbara resultat. Här krävdes bland annat en 
dokumenterad tidsreduktion på 50 procent i ledtiderna, en servicegrad på över 95 procent och 
en minskning av det bundna kapitalet med 30 procent. Företaget måste också kunna möta krav 
på bland annat kundfokusering, leverantörssamverkan och kompetensutveckling  

Vid årsskiftet 1995-96 hade i stort sett samtliga av svenska ABB:s bolag, inklusive 
moderbolaget Asea Brown Boveri AB, utsetts till T50-bolag.” 
http://www.abb.se/global/seabb/seabb360.nsf!OpenDatabase&db=/global/seabb/seabb364.nsf
&v=208E&e=se&c=CF92EE8C7C102EC3412567BB00389D4B 

http://www.abb.se/global/seabb/seabb360.nsf!OpenDatabase&db=/global/seabb/seabb364.nsf
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själva””. Ledarskap kan traditionellt sett sägas både ge uttryck för och vara en 
konstruktion av maskulinitet (Moss Kanter 1977, Roper 1996, Wahl 1996) till 
exempel uppfattas en chef per definition som en man. Alstom Powers ledstjärnor 
blir intressanta eftersom de kan sägas ge uttryck för moderna värderingar kring 
ledarskap i den traditionella verkstadsindustrin. En viktig process här blir att 
föra ner dessa ledstjärnor till att bli en del av företagets vardag. Ett arbete som 
inte är helt enkelt eftersom värderingarna utmanar den traditionella bilden av 
ledarskap och därmed den rådande maskulinitetsnormen. 

I fortsättningen kommer inte företagets jämställdhetsarbete9 att stå i fokus 
utan konstruktionen av kön och särskilt när det gäller processer kring 
organisationen, tekniken (verksamheten) och ledarskapet.  

Kvinnor som ingenjörer 

Diskussionerna vid förra sekelskiftet kring beslutet att även tillåta kvinnliga 
studenter vid Sveriges största tekniska högskola10 kretsade kring kvinnors 
lämplighet att delta i tekniska utbildningar. Det skulle visa sig att det inte var 
samtliga utbildningar som öppnades upp för kvinnors deltagande, utan endast de 
som ansågs passande, det vill säga de teoretiska utbildningarna. De tunga 
tekniska utbildningarna - som maskinteknik och bergsvetenskap - var 
fortfarande stängda för kvinnliga studenter.  

 Tre av de starkaste argumenten mot kvinnors deltagande var att  
- studietempot ställde för höga fysiska och psykiska krav,  
- studieresorna upp till Bergslagen inte lämpade sig för kvinnor, 
- kvinnor inte var lämpliga som arbetsledare inom industrin, och det var 

som sådana civilingenjörerna skulle verka efter examen. 
Samtliga av dessa argument pekar på frågan om kvinnors deltagande inom 

den tekniska sektorn ifrågasatte det manliga idealet? Detta eftersom argumenten 
härrör sig till fysisk och psykisk uthållighet och styrka samt social makt. Social 
makt i form av ledande positioner inom industrin och samhället samt fysisk och 

                                                          
9 Jämställdhet handlar om det praktiska konkreta arbetet med att kvantitativt och kvalitativt 
verka för lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män.  

10 Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm är ett intressant exempel när det gäller 
just kvinnliga ingenjörer. Kvinnor tilläts studera här först 1921. Trots att de svenska 
universiteten öppnade upp för kvinnliga studenter på 1870-talet (Karlquist, 1928). Christoffer 
Polhem lanseras som grundaren av KTH och därmed också som en historisk manlig hjälte, det 
vill säga redan så tidigt som på 1600-talet påbörjas den manliga kultur som än idag starkt 
präglar den tekniska sektorn. Här finns paralleller till Finspång och Louis De Geers (1587 – 
1652) uppbyggnad av den svenska industrin. Med andra ord bottnar såväl de tekniska 
högskolorna som den svenska industrin i starkt manliga traditioner.  
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psykisk styrka och uthållighet när det gäller att klara av det hårda studietempot 
samt studieresorna till Bergslagen. Studieresorna gav genom olika sociala 
aktiviteter som till exempel fester teknologerna möjlighet att skapa egna nätverk 
(Karlquist, 1998). Förmodligen sågs kvinnors deltagande inom 
civilingenjörsyrket som ett hot mot det som Joan Acker (1990) kallar the 
disembodied worker. Det vill säga kvinnors deltagande skulle även medföra, 
lyfta fram och påminna om emotionella aspekter som sexualitet bland annat 
genom graviditet och föräldraskap. Något som tidigare inte varit aktuellt (fysiskt 
närvarande) inom civilingenjörsyrket och som inte sågs som positivt för den 
effektiva organisationen. Risken fanns att kvinnors deltagande i 
civilingenjörsyrket helt enkelt skulle påverka drömmen om ”the disembodied 
worker”, här i form av den effektive civilingenjören utan känslor. Detta 
bekräftar även de nidbilder som publicerades i tidskriften Blandaren 1892 (i 
Boel Berner), de eventuella civilingenjörskvinnorna avbildades där som 
känslokalla robotliknande människor. 

De flesta kvinnor som är ingenjörer är det för att de är intresserade av teknik 
(Berner, 2003). De har medvetet valt en teknisk utbildning. För män är studier 
vid de olika ingenjörsutbildningarna inte ett val som faller utanför normen, 
vilket valet att bli ingenjör är för kvinnor. Att en man väljer att läsa till någon 
form av ingenjör ses som och är naturligt, han behöver inte självklart vara 
intresserad av teknik. Detta är delar av de starka könsstrukturer som finns i vårt 
samhälle. 

Civilingenjörsyrket har gått ifrån att vara praktiskt inriktat med arbetsledning 
bland maskiner eller i gruvan till att vara tjänstemannainriktat med en högre 
grad av akademisk kunskap och skrivbordsarbete (se bland annat Berner 2003). 
Det senare har inneburit en nedtoning av det praktiska teknikkunnandet till 
fördel för andra sorters färdigheter. Yrket har blivit mer intellektualiserat 
(Berner, 2003). Detta har i sin tur öppnat upp för möjligheten för kvinnor att läsa 
till och utöva civilingenjörsyrket. Inte minst eftersom kvinnor idag ofta har 
bättre studieresultat från gymnasiet än vad männen har (Berner, 2003).  

De senaste åren har en rad olika satsningar på rekrytering av kvinnor till 
ingenjörsutbildningarna genomförts av de tekniska universiteten. Medel har 
bland annat lagts på uppsökande verksamhet på gymnasieskolorna, 
sommarkurser för tjejer på universiteten samt material i form av text, för att öka 
andelen kvinnor på ingenjörsutbildningarna. Det innebär att en rad åtgärder har 
vidtagits för att fler kvinnor ska bli yrkesverksamma inom den tekniska sektorn. 
En brist i dessa aktiviteter har varit att de varit inriktade på just rekrytering till 
utbildningarna. Det har inte skett någon större kritisk granskning som i praktiken 
påverkat utformningen av utbildningarna eller de sociala aspekterna under 
utbildningen11. Utan att dra förhastade slutsatser kan därför sägas att 

                                                          
11 Minna Salminen Karlsson (1999) genomförde dock i samband med sitt avhandlingsarbete 
en studie över försöken till att skapa civilingenjörsutbildningar i datavetenskap mer attraktiva 
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rekryteringsverksamheten i stort varit inriktad på att locka tjejer till de tekniska 
universiteten. Vad de sedan mötts av när det gäller innehåll i utbildning och 
sociala aktiviteter har inte stått i fokus.    

Det har dock funnits satsningar som haft denna ambition. NyIng programmet 
som genomfördes under andra halvan av 1990-talet på regeringens uppdrag hade 
för avsikt att förnya ingenjörsutbildningarna och innefattade även ett 
genusperspektiv. Här kan nämnas den rapport Att undervisa kvinnliga ingenjörer 
som Minna Salminen Karlsson (1998) skrev om kvinnor på dessa utbildningar. 
Hon tog bland annat upp vilken betydelse kön hade i undervisningssituationen 
samt lärares attityder och förhållningssätt till kvinnor som var teknologer. De 
förslag till åtgärder som NyIng lade fram när det gällde, vad de kallade för, 
genusperspektivet kom att användas mer på individnivå i form av enstaka lärare 
som var intresserade av frågan. Ett lärande på grupp- respektive 
organisationsnivå skedde aldrig. 

Vad händer då med de kvinnor som väljer att bli ingenjörer. Det finns 
fortfarande idag könsskillnader inom civilingenjörsyrket, bland annat när det 
gäller arbetslösheten, även om den minskat över lag är den högre bland de 
kvinnliga medlemmarna i Civilingenjörsförbundet; 3,2 procent mot de manligas 
2,4. Skillnaden är störst i den yngsta gruppen (25 – 29 år) där kvinnorna har 3,9 
procent jämfört med männens 2,7 (www.cf.se).  

Under senare år har det inte genomförts någon djupare studie kring kvinnor 
som är ingenjörer (Berner, 2003). Civilingenjörernas eget fackförbund, 
Civilingenjörsförbundet (CF) genomförde i mitten på 1990-talet två större 
undersökningar, ”Karriär går det?”12 (1997) och ”Karriärenkät” (1996). ”Karriär 
går det?” visade bland annat att kvinnor inte uppmärksammas och att kvinnor 
förväntas, tvingas eller måste ta ett större ansvar för familjen påverkade deras 
karriärmöjligheter. Ytterligare en orsak till kvinnors sämre karriärutveckling var 
att män söker jobb utanför sin nuvarande kompetens. Vad Berner (2003) pekar 
på och som i detta fall är intressant är retoriken och praktiken inom 
civilingenjörsyrket. Utifrån en samhällelig retorik är yrket konnoterat till 
maskulinitet och teknik. Alstom Powers verksamhet kraftöverföring är exempel 
på ett maskulint konnoterat teknikområde. Praktiken inom ingenjörsyrket har 
däremot gått ifrån att vara praktiskt inriktad på tung teknik till att mer och mer 
handla om akademiskt inriktade arbetsuppgifter. 

Den grundläggande utgångspunkten i denna avhandling är 
förändringsprocesser i relation till kön, industriell organisation och ledarskap.  

                                                                                                                                                                                    
för kvinnor. Hon utgick i sitt arbete från social reproduktionsteori samt teoribildningen om 
könskontrakt (Hirdman, 1988). 

12 Karriär går det? (1997) var en undersökning som gjordes i samarbete mellan de två SACO-
förbunden Civilingenjörsförbundet och Civilekonomerna. 

http://www.cf.se
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I kapitel tre presenteras de teoretiska utgångspunkterna, där den mest 
tongivande teoribildningen är doing gender. 

Doing gender är ett teoretiskt perspektiv som passar väl ihop med 
utgångspunkten att utifrån en förståelse initiera förändringsprocesser. Därav 
även valet av den interaktiva ansatsen (kapitel fyra) vilken utifrån ett 
demokratiskt förhållningssätt möjliggör förändring i samarbete med berörda 
aktörer. 

I kapitel fem fördjupas beskrivningen av de förändringsprocesser som ägde 
rum inom ramen för detta projekt på Alstom, även empiri från intervjuerna 
presenteras i form av citat i detta kapitel. 

Reflektioner över främst förändringsarbetet men även intervjumaterialet följer 
i kapitel sex. Därefter avlutas denna avhandling (kapitel sju) med en fördjupad 
diskussion och slutsatser. 
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2. Syfte och problemställningar 

Avhandlingens grundläggande utgångspunkt är att utifrån ett könsteoretiskt 
perspektiv utforska och initiera förändringsprocesser. I den aktuella fallstudien har 
könsskapande processer kring formella och informella strukturer i organisationen 
varit i fokus. Centrala teman är betydelsen av kön i relation till industriell 
organisation och ledarskap.  

Ytterligare en utgångspunkt har varit att utifrån ett interaktivt angreppssätt bedriva 
forskning och initiera förändringsprocesser tillsammans med aktörer i organisationen. 
Avhandlingsarbetet har genomförts på det internationella verkstadsindustriföretaget 
Alstom Power Sweden AB i Finspång.  

Avhandlingens syfte är att;  
- Synliggöra processer och praktiker i organisationen, som dels utgör 

möjligheter, dels hinder för de kvinnor som valt en otraditionell yrkeskarriär 
som ingenjör och chef. 

- Utifrån ovanstående kunskap initiera förändringsprocesser tillsammans med 
aktörer i organisationen för att öka andelen kvinnor som chefer. 

I avhandlingen presenteras en könsteoretisk modell för förändring och analys som 
tar sin utgångspunkt i det så kallade doing gender perspektivet. Modellen kom att få 
stor betydelse dels som analytiskt redskap dels som utgångspunkt vid initieringen av 
förändringsprocesserna. 

Den metodologiska ansatsen är handlingsinriktad och tar sin utgångspunkt i det 
interaktiva forskningsperspektivet. Den interaktiva ansatsen förenar en 
kunskapsförståelse med praktisk handling, det vill säga förenar teori och praktik. 

Ett centralt bidrag som avhandlingen ger är att belysa den komplexitet som 
könsskapande strukturer, processer och praktiker utgör i en industriell organisation. 
Avhandlingens processempiri synliggör även hur forskare och aktörer i 
organisationen gemensamt kan iscensätta förändringsprocesser utifrån ett 
könsteoretiskt perspektiv. 



 24



 25

3. Teoretiska utgångspunkter  

Det här avsnittet har sin utgångspunkt i den teoribildning som kallas doing 
gender. Det finns ingen bra svensk översättning av begreppet doing gender. Ett 
flertal forskare använder sig av ”att göra kön”. Enligt min uppfattning blir det 
en märklig svenska. Inte minst för de som inte är insatta i könsteoretisk 
forskning.  Jag har därför valt att använda engelskans doing gender eller 
könsskapande processer.  

Könsskapande processer är ett begrepp som bottnar i den teoretiska grund 
denna avhandling vilar på. Begreppet ska ge en bild av att kön skapas i ständigt 
pågåenden sociala processer. Att jag använder begreppet kön istället för genus 
finns en närmare förklaring till i detta avsnitt.  

Utgångspunkten i detta arbete har varit att försöka förstå processer kring kön 
på fallstudieföretaget Alstom och utifrån denna förståelse initiera 
förändringsprocesser.  

Detta innebär en processyn där handling är i fokus.  

Kön eller genus 

Begreppens innebörd 

Traditionellt sett utgår förståelsen av begreppet kön ifrån uppfattningen att det 
finns två biologiska kön, kvinna och man (Gothlin, 1999). Detta är ett 
förhållningssätt där kön bestäms efter biologi och behandlas som en variabel. En 
tämligen enkel och okomplicerad indelning, där kvinnor är kvinnor och män är 
män. Att anlägga kön som variabel är enligt min mening inte att anlägga ett 
könsteoretiskt perspektiv. Kön som variabel perspektivet kan visa på statistiska 
fördelningar av kvinnor och män, det vill säga det är den biologiska kroppen 
som räknas. Däremot kan det inte ge en djupare förklaring till eventuella 
könsmässiga skillnader eller förståelse av vilken betydelse kön har i vårt 
samhälle. Kön har alltid haft betydelse i vårt samhälle, även om denna betydelse 
har skiftat över tid och rum (Thurén, 2003). 

Inom forskningen om kön cirkulerar det flera olika begrepp, där ett är kön och 
ett annat är genus. Det har genom åren funnits ett särskiljande av begreppen kön 
och genus, av det som hör till vår fysik är och det som är socialt betingat. Det 
har dock visat sig att det inte är så enkelt att skilja dessa två begrepp åt. Väljer vi 
istället att se kön och genus som två dimensioner som görs i vardagen i samspel 
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med varandra får vi en annan utgångspunkt. Med detta menar jag att vi inte ska 
se kön och genus som två separata begrepp. Utan istället utgå ifrån att dessa två 
begrepp är beroende av varandra, inte oberoende. Fortsättningsvis kommer jag 
att använda begreppet kön utifrån den betydelsen att vår kropp samspelar med 
den sociala kontexten. Andra forskare som har detta förhållningssätt är till 
exempel Silvia Gherardi (1994, 2003), Ewa Gunnarsson (1994, 2003) samt 
Karin Widerberg (1992).  

Ur ett biologiskt perspektiv har kvinnan setts som annorlunda i förhållande till 
mannen (Gothlin, 1999). Hon har beskrivits som en ofullständig man och 
varande närmare naturen. Det senare inte minst genom eller på grund av sin 
förmåga till att föda barn. ”En riktig kvinna är av naturen känslig, mjuk och 
omvårdande” skriver Sara Arrhenius i sin bok En riktig kvinna (1999, s 67).  

Enligt forskarparet West & Zimmerman (1987) är skapandet av kön så starkt 
att det är en av de ”fundamentala indelningarna i vårt samhälle” (ibid., s 126). 
Ett gott exempel på hur kön och genus vävs samman i de vardagliga praktikerna 
är hur vi bestämmer vilket kön en individ tillhör. Det görs utifrån yttre sociala 
kriterier (attribut) som till exempel kläder, frisyr och smycken. Det är det 
förväntade som styr våra föreställningar om vem som är kvinna och vem som är 
man.  Eller som West och Zimmerman uttrycker det – män är män och kvinnor 
är kvinnor, en biologiskt naturligt rotad division som i sin tur producerar 
psykologiska, behavioristiska och sociala konsekvenser (ibid., s 128). Vi 
förväntar oss också att andra ska visa sin könstillhörighet (ibid.). Gör de inte det 
blir vi lätt förvirrade.      

För att fördjupa förståelsen av vilken betydelse kön faktiskt har och inte minst 
vilken betydelse den sociala kontexten har började begreppet genus att användas 
under 1970-talet (Gothlin, 1999).  

Genus är ett grammatiskt ord som visar på skillnader mellan maskulinum och 
femininum. I nationalencyklopediens nätversion kan man om genus läsa 

”(lat., 'härkomst', 'släkt', 'stam', 'kön', 'art', 'slag'), grammatisk 
kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga 
egenskaper hos de företeelser man talade om, framför allt 
skillnaderna levande–icke levande och manligt–kvinnligt.” 
(www.ne.se 2004-12-10). 

samt 

”det system av rangordnade, nivågrupperade kategorier som används 
vid klassificering av organismer. Systemet bygger på att man 
sammanför besläktade arter till ett släkte, besläktade släkten till en 
familj, besläktade familjer till en ordning osv., så att en hierarkisk 
klassificering av organismer byggs upp.” (www.ne.se 2004-12-10)    

http://www.ne.se2004-12-10
http://www.ne.se2004-12-10
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Genus är med andra ord ett begrepp som är sprunget ur det biologiska 
tänkandet och för in en hierarkisk ordning. I det här fallet handlar det om 
klassificering av kvinnor och män, där kvinnan är underordnad mannen. Jag har 
valt att gå ifrån denna biologiska bindning i och med att den inte ger utrymme 
för variationer. 

Yvonne Hirdman för in begreppet genusordning och menar att den är 
grundläggande i samhället (1988). Hon talar om två logiker där maktaspekten 
finns inbyggd, isärhållande av de båda könen och den manliga normens primat. 
Hirdman (ibid.) föreslår i artikeln ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning” att genus skulle namnge, 

… den alltmer komplicerade kunskap vi har om ”manligt” och 
”kvinnligt”, vår allt större förståelse av hur manligt och kvinnligt 
görs. (ibid.) 

Genussystemet består eller visar på regelbundenheter (ibid.). Dessa 
regelbundenheter består av isärhållandet av könen och kvinnans underordning 
och mannens överordning. Även om genussystemet syftar till att öppna upp för 
föränderligheter finns denna maktpåliggande stabilitet. Där det systematiska 
tänkandet i hierarkisk ordning riskerar att befästa snarare än öppna upp för 
förändring. Denna systematik ligger också, som visas ovan, i den klassificering 
som begreppet står för. En av kvinnoforskningens utgångspunkter har varit att 
ifrågasätta det dikotomiska tänkandet. Genussystemet bygger delvis på ett 
dikotomt tänkande vilket innebär en syn eller ett perspektiv som inte öppnar upp 
för variationer.

Forskare som lyft fram aktörers betydelse i strukturerna är till exempel Elin 
Kvande (1982, 1990) och Päivi Korvajärvi (1998). Tillsammans med Bente 
Rasmussen (1990) har hon lyft fram och fokuserat på kvinnor som handlande 
aktörer inom området organisation och kön.

Den miljö som jag studerat är heteronormativ. Det innebär att den 
teoribildning som är applicerbar, både ur ett analyserande- och 
förändringsperspektiv, måste öppna upp för variationer samtidigt som den i viss 
mån bör ha sitt utgångsläge i heteronormativiteten. Vad jag menar är att 
teoribildning inte får vara begränsande när det gäller att ge utrymme för de 
variationer av feminiteter och maskuliniteter som finns, även inom 
heteronormativiteten. Som jag ska visa senare i denna avhandling kan till 
exempel den kvinnliga kroppen vara bärare av maskulint konnoterade praktiker.      

Genussystemet är användbart när det gäller att förstå hur ordningen i 
samhället ser ut. Både ur ett arbetsmarknads-, ekonomiskt- och socialt 
perspektiv. De könsskillnader som idag finns och skapas i organisationer kan 
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med andra ord förstås mot bakgrund av den genusordning13 som Hirdman (1988, 
1990) lyfter fram. Hirdmans (ibid.) syn på kön är att det är ett 
förhandlingsområde och att innebörden av kön metaforiskt kan beskrivas som ett 
kontrakt (Haavind, 2000). En mer dynamisk syn på kön är att det skapas genom 
processer i organisationer och att dessa processer ser olika ut inom olika 
organisationer. Dynamiken här ligger i den förändringspotential som 
processtänkandet öppnar upp för. Det vill säga kan de könsskapande processerna 
och praktikerna belysas och lyftas fram finns möjlighet till förändring.  
Skillnaden här är att förståelsen mycket väl kan ligga i genusordningens 
isärhållande principer men att processtänkandet kring könsskapande processer 
öppnar upp för möjlighet till att initiera förändring (Vänje Rosell, 2003).

Formandet av kön är något som ständigt pågår på olika arenor, formella som 
informella. Aktiviteterna sker i vardagen i form av möten, förhandlingar och 
symboler. Kön är, enligt mitt synsätt, inte nödvändigtvis kopplat till det 
kroppsliga kvinna eller man (Korvajärvi, 1998, s 13), utan grundar sig i sociala 
konstruktioner (Gothlin, 1999). Till exempel kan en kvinna genom sociala 
konstruktioner bära upp den manliga normen. För kvinnor i chefsposition med 
ingenjörsutbildning blir det en svår balansgång mellan den kvinnliga kroppen 
och det starkt manligt kodade ingenjör och chef. Något som också det empiriska 
materialet i denna studie visar.  

Kön påverkar maktstrukturerna både i det privata och i det offentliga livet 
(West & Zimmerman 1987, SOU 1998:6). Doing gender är inte enstaka 
handlingar mellan individer, utan det är ett görande som ständigt pågår och är 
integrerat i de strukturer och praktiker som finns i samhället. Könsskapande 
processer och praktiker finns på alla nivåer.  

Kön är en dimension som idag producerar sociala skillnader, icke 
jämställdhet. Om vi kan förstå de könsskapande praktikerna kan vi få en bild av 
hur:  

- maktstrukturer, 
- hur makt utövas och  
- hur icke jämställdhet produceras (West & Fenstermaker,  s 9 1995). 
Det har enligt West & Fenstermaker (1995) funnits fyra olika sätt att 

begreppsliggöra eller teoretisera över kön. Den klassificering de gör är 
indelningen könsskillnader, könsroller, minoritetsteorier och klassteorier (ibid.). 
De två senare indelningarna, minoritets- och klassteorier, är ganska omoderna 
och har inte vidareutvecklats. Inte minst eftersom kvinnor ur ett 
makroperspektiv de facto inte är i minoritet och begreppet kvinna inte kan sägas 
endast tillhöra frågan om klass. Kön ihop med klass kan däremot visa på social 
                                                          
13 Enligt Yvonne Hirdman (1988) finns en social ordning i samhället där män är överordnade 
kvinnor, det vill säga mannen är norm. Utifrån denna ordning hålls kvinnor och män isär från 
varandra, detta eftersom vi enligt Hirdman föds in i detta förutbestämda system.  
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tillhörighet. Teorier om könstillhörighet och könsroller finns dock kvar, även om 
de är begränsande i sina resonemang.  

En komplikation i samhället har varit att frågan om kön har fått sin förklaring 
i det individuella. Det är ett förhållningssätt som begränsar förståelsen av vilken 
betydelse kön har i sociala sammanhang (West & Fenstermaker, 1995). Exempel 
på ovanstående är könsrollsteorin vilken utgår ifrån den enskilda individen och 
dess särskilda sociala position (ibid.). Teorin öppnar upp för två, kvinna och 
man, separata likvärdiga parallella roller där utgångspunkten är den enskilda 
individen i sin specifika kontext (West & Fenstermaker, 1995) Tyngden i denna 
teoribildning läggs på just det lokala specifika och därmed får den omgivande 
kontexten inte spela någon roll, könsrollen är mer eller mindre förutbestämd 
efter norm och förväntningar. Könsrollsteorin öppnar därmed inte upp för och 
synliggör inte maktstrukturernas betydelse.  

Robert Connell (1996) skriver att könsrollsdiskussionen är tämligen ny och 
bottnar i den samhällsvetenskapliga forskningstraditionens försök att förklara 
socialt beteende (1930-tal). Enligt Connell (ibid.) var detta ett tämligen enkelt 
sätt att hantera tesen om rang eller plats i den sociala strukturen. Rollteorin har 
sina begränsningar som analysinstrument. Detta eftersom den utgår ifrån två mer 
eller mindre fasta roller. Implicit blir det förutbestämt hur kvinnor respektive 
män förväntas agera i olika miljöer. Till exempel förväntas ingenjörerna på 
verkstadsindustriföretaget Alstom Power vara män. Sålunda handlar det till stor 
del om föreställningar och förväntningar kring dessa könsroller. Kvinnorna som 
är utbildade och verksamma ingenjörer faller på grund av detta tankesätt utanför 
den förväntade traditionella rollen som ingenjör. Det skapar givetvis en 
osäkerhet både hos dem själva och i organisationen. Connell citerar i anslutning 
till denna diskussion Plecks verk The Myth of Masculinity, 

Begreppet könsrollsteori hindrar individer som överträder den 
traditionella rollen för deras kön från att utmana den; istället känner 
de sig otillräckliga och osäkra. (Pleck, 1981, s 160) 

Enligt Connell (ibid.) är strukturtänkandet inte förenligt med 
könsrollstänkandet. Detta eftersom könsrollernas dikotomiserande knyter an till 
det biologiska tänkandet kvinna och man. Med andra ord öppnar könsrollsteorin 
inte upp för variationerna av maskuliniteter och feminiteter. Istället begränsas 
könsskillnaderna till begreppen kvinna och man samt att dessa skillnader anses 
bero på könstillhörighet snarare än strukturella förklaringar som till exempel 
klasstillhörighet, utbildningsnivå och position. Ovanstående bottnar också i ett 
synsätt där individen inte är aktör, utan snarare normmottagare (Baude mfl, 
1987 s 35, Gunnarsson 1994) 

Connell (1996) (se även Baude mfl, 1987) menar att förklara könsskillnader 
med rolldifferentiering är att förminska centrala betydelser som kön har, till 
exempel våld mot kvinnor. Detta tolkar jag som att den fysiska styrkan är 
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betydelsefull i könsrelationer. En aspekt som kan kopplas till teknik och inte 
minst tillverkningen av kraft genom gas- och ångturbiner. I fallet Alstom blev 
detta aktuellt i och med möjligheten att kvinnor skulle ta ansvar för och arbeta 
med en produkt som utstrålar sådan kraft som industriturbiner gör. Ett 
gränsöverskridande både i bemärkelsen yrkesidentitet och i könsidentitet.  

Den moderna könsteoretiska forskningen i Sverige började i och med att 
teoribildningen gick ifrån fokus på könsroller till att se kvinnor som rationellt 
handlande aktörer. Det handlade om att ta till vara kvinnors erfarenheter och ge 
förklaringar till hur och varför könsskillnader uppstår (Baude mfl 1987, Ve 
1982). Det blev viktigt att lyfta fram exempel där kvinnor varit aktiva i att 
förändra sin situation (ibid.). Med det menar jag att förutsättningarna i den 
feministiska forskningen blev att belysa kvinnors sociala situation. Genom att 
göra detta kunde forskningen bidra till kvinnors frigörelse (Davies & Esseveld, 
1989). Detta synsätt faller även inom ramen för den kunskapssyn som denna 
avhandling förmedlar, där kvinnors lokala erfarenheter från 
verkstadsindustriföretaget lyfts fram och används i ett förändringsarbete. 
Därmed kan denna avhandling sägas bygga på den forskningstradition som tog 
sin början här i Sverige under 1980-talet (Gonäs mfl 2005). En närmare 
beskrivning av denna tradition finns i det inledande kapitlet i avsnittet om 
forskningsprogrammet kön och arbete. 

Intersektionellt perspektiv inom feminismen 

Den feministiska teoriutvecklingen har präglats av forskare från den vita 
medelklassen (West & Fenstermaker, 1995). Forskarsubjektets tillhörighet 
påverkar vad och vilka perspektiv som lyfts fram i teoribildningen. I den 
feministiska teoriutvecklingen har etnicitet mer eller mindre osynliggjorts, en 
anledning är att en övervägande andel av de feministiska forskarnas subjekt 
avvikit från normen utifrån dimensionen kön.  

Detta är en förklaring till att kön kommit att stå i fokus i forskning om icke 
jämställdhet och inte etnicitet. Idag när Sverige börjar få en mer mångkulturell 
prägel har intersektionaliteter som kön, klass och etnicitet fått en tydligare 
betydelse i forskningen. 

Denna avhandling baseras, som tidigare berättats, på en fallstudie på ett 
internationellt verkstadsindustriföretag i en svensk traditionell bruksort. I denna 
miljö har frågan om klass och kön varit närvarande. Etnicitet har i denna kontext 
inte varit synlig, mycket beroende på att samtliga aktörer i projektet var bärare 
av den rådande normen. Det har i sin tur givetvis en underliggande betydelse, 
men den frågan har inte lyfts i detta arbete. Istället har vi utgått ifrån kontexten 
och dess uttalade behov. Vilket var att på företaget öka andelen kvinnor som var 
chefer och ingenjörer eller civilingenjörer. 
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Kön har därmed fått vara den centrala utgångspunkten. Klass har inte 
problematiserats i och med att studien och förändringsarbetet har koncentrerats 
kring gruppen ingenjörer och civilingenjörer. De som har deltagit i studien och 
förändringsarbetet har haft samma utbildningsnivå och därmed, enligt min 
tolkning här, även samma klasstillhörighet.  

Detta avhandlingsarbete påbörjades innan frågan om intersektionaliteter lyftes 
fram och därmed synliggjordes inom den samhällsvetenskapliga forskningen14.
Hade projektet påbörjats idag hade frågorna om klass och etnicitet fått utrymme 
och därmed interagerat med frågan om kön.  

Organisation  

Forskningstema arbetsorganisation 

Under 1980-talet fick management rörelsen ett stort uppsving (Rövik 2000, 
Abrahamsson, 2000) Tidningen Dagens Industri ökade sin upplaga rejält och 
managementkonsulterna fick sitt genombrott (ibid.).  

Från att ha gått ifrån den produktionsinriktade human relations (Mayo, 1933) 
rörelsen till den mer integrerande sociotekniken (Pasmore & Sherwood, 1978) 
infann sig nu ett intresse för rent sociala frågor inom organisationer. Begrepp 
som flexibilitet, kund- och servicefokusering, rivning av pyramiderna blev 
aktuella (Argyris, 1999). Management metoder som täckte in detta tänkande var 
Just-in-time, Kaizen, Kanban och Totally Quality Management (Argyris, 1999). 

I Sverige var det goda arbetet och dess kopplingar till produktiviteten i fokus 
under 1970- och 1980-talen (Lennerlöf, 2003). I slutet av 1980-talet kom dock 
en förändring i form av lågkonjunktur (ibid.). Det resulterade i 
rationaliseringsåtgärder både för svensk industri och den offentliga sektorn 
(ibid.). Åtgärder som mynnade ut i så kallade magra organisationer (ibid.). 

Ett stort forskningsprogram under andra halvan av –80 talet var LOM-
programmet (Ledning, organisation och medbestämmande). Utgångspunkten i 
LOM-programmets metodarbete var participatorisk aktionsforskning och 
demokratisk dialog (Bäckström 1999, Naschold 1992). LOM-programmet 
saknade dock ett könsteoretiskt perspektiv (Hansson, 2003). Att en av 1980-
talets stora arbetslivsforskningsinsatser saknade ett könsteoretiskt perspektiv 

                                                          
14 För en djupare förståelse om intersektionaliteter och frågan om feminism se till exempel 
Nina Lykkes artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift (2003) ”Intersektionalitet - ett användbart 
begrepp för genusforskningen” eller Paulina De los Reyes (2005) bok ”Intersektionalitet : kritiska 
reflektioner över (o)jämlikhetens landskap”. 
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innebar att kunskap om vilken betydelse kön har vid förändringsarbete 
osynliggjordes och därmed gick förlorad (Drejhammar, 1998, Hansson, 2003).  

När det gällde de stora forskningsfinansiärerna skapade de under senare delen 
av 1980-talet och en bit in på 1990-talet inriktningar mot teknik, organisation 
och arbetsmiljö, medbestämmande samt lärande organisationer.  

Lärande organisationer 

Begreppet lärande organisationer fick sitt fäste under 1970-talet (Argyris 
1999, Gherardi, 2000). Det är ett begrepp där frågan om kunskap i 
organisationer och aktiviteter i anslutning till detta begrepp har stått i fokus. En 
utgångspunkt i diskursen kring lärande organisationer var att kunskap är en 
självständig fristående aktivitet (ibid.). Detta innebar en kognitiv kunskapssyn 
där kroppen särskiljdes från de mentala processerna. Tanke och handling är en 
dikotomi som kan beskriva denna relation.  

Ett av pionjärarbetena om lärande organisationer är Chris Argyris och Donald 
Schöns (1978) teoribildning om single- and double-loop learning. Där en 
lärande organisation fungerar som en dubbel-loop. Individerna i organisationen 
har förmåga och möjlighet att ifrågasätta olika åtgärder och handlingar. I en 
organisation där det är högt i tak finns möjlighet till felsteg och därmed ett 
lärande. I organisationen som fungerar som en enskild loop däremot saknas ett 
organisatoriskt lärande. Där utförs åtgärder och handlingar efter givna regler och 
normer. Denna organisation har därmed en inbyggd begränsning när det gäller 
lärande. Detta eftersom det inte finns utrymme för ifrågasättanden och 
eventuella felsteg. Fokus ligger inte på utveckling och lärande utan snarare på 
att hålla organisationen på rätt kurs (Morgan, 1997).   

En annan utgångspunkt i diskursen lärande organisationer var knowledge 
management. Här var kunskap en strategisk produktionsfaktor avskild från andra 
delar av organisationens verksamhet (Gherardi, 2000). Kunskap beskrevs utifrån 
begrepp som kärnkompetens och blev därmed kategoriserat som företags 
tillgångar (Gherardi, 2000). I och med att knowledge management omfattar 
individers kunskap blir försöken till att kategorisera och särskilja från den övriga 
verksamheten motsägelsefull. Silvia Gherardi (ibid.) beskriver detta som en 
funktionalistisk syn på kunskap och menar att den inte är fruktbar, ”det är som 
skillnaden mellan byggnadsarkitektur och landskapsarkitektur” (ibid., s 213). 
Att rita hus innebär att huset tar den fasta form det byggs i och bibehåller den.  
Ett landskap däremot, i likhet med kunskap, står i ständig förändring, det växer 
och förändras efter de förutsättningar som det ges.  

Ett lärande i organisationer sker både på individnivå och på organisatorisk 
nivå. Lennart Svensson med flera (Svensson mfl, 2002) beskriver olika former 
av lärande i organisationer och ger exempel på ett individuellt lärande i form av 
likar – lär-likar. Där utgångspunkten är utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap 
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mellan individer på samma nivå i organisationen. Denna form skiljer sig från 
benchmarkin-metoden utifrån att praktiska erfarenheter från olika situationer 
eller ”cases” får utrymme. I en benchmarking situation är det ett fall som får 
fungera som rollmodell och norm, därmed går möjligheten till lärande i form av 
utveckling förlorad (ibid.). 

Ett utvecklingsinriktat lärande är öppet för och ger utrymme för 
alternativtänkande och risktagande (ibid.), det kan med andra ord jämföras med 
Argyris och Schöns (1978) double-loop learning. Det senare kan beskrivas som 
ett organisatoriskt lärande som ger möjlighet till utveckling. 

Under åren 1990 – 1995 genomförde dåvarande Arbetsmiljöfonden en 
satsning på lärande i arbetsorganisationer. Det gick under namnet L-programmet 
och bestod av ett 30-tal så kallade arbetsplatsprojekt.  

Arbetslivsforskningen i Sverige 

I början av 1990-talet finansierade Arbetslivsfonden och Arbetsmiljöfonden 
tillsammans cirka 25 000 arbetsplatsprogram och därmed hade de en stor 
inverkan på arbetslivsforskningens inriktning (Abrahamsson, 2000). Med andra 
ord kan det sägas att forskningsråden indirekt har styrt arbetsplatsers 
organisering och utveckling. På senare tid har dock den ökade globaliseringen 
och kraven på snabb förändring, samt ökat utländskt ägande till stor del kommit 
att styra utvecklingen inom arbetsorganisationsområdet. 

Under 1990-talet gick inriktningen i svensk arbetslivsforskning över till 
organisationsutveckling, livslångt lärande och ny teknik (ibid.). Fortfarande, 
precis som under Human Relationsrörelsen, var produktiviteten en viktig del i 
arbetsorganisationsforskningen. Arbetslivsfondens målsättning var nu bland 
annat att förbättra arbetsorganisationer så att de ledde till ökad produktivitet och 
förbättrad lönsamhet i svenskt näringsliv. Det här ska förstås ses i ljuset av den 
lågkonjunktur som rådde under 1990-talets början i Sverige. Men fortfarande är 
det, precis som under Frederick W Taylors (1920) dagar, produktiviteten och 
den nationella ekonomin som står i fokus inom arbetsorganisationsområdet.  

VINNOVA, verket för innovationssystem, finansierar från och med 2001 en 
stor del av svensk arbetslivsforskning. Verket ”har till uppgift att främja hållbar 
tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av 
behovsmotiverad forskning” (www.vinnova.se, 2005-04-06). VINNOVAS 
nyckelord 2001 var ledarskapsfrågor, ökad jämställdhet mellan könen, 
mångfaldens möjligheter, förändringsprocesser, livslångt lärande samt ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. 

Idag 2005 handlar arbetslivet till stor del om produktivitet i högt tempo och 
kvalitet samtidigt som resurserna minskar både i form av anställda och medel. 
Många organisationer lider idag av ”undermanagementsjukan” (Tulgan, 2001). 
Under lång tid har fokus legat på medarbetarskapet vilket inneburit dels färre 

http://www.vinnova.se
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chefer dels att chefer i mindre utsträckning fungerat som ledare (ibid.). Istället 
har begrepp som teamleaders eller koordinatörer införts. Roller som ger lägre 
status och lägre lön men mer ansvar. Detta kan likställas med aspekter som 
uppstår när yrken är på väg att feminiseras.  

Chefsrollen eller ledarskapet har blivit mindre attraktivt. Att vara chef har 
kommit att handla mer och mer om administration. Inte minst utifrån de krav 
som arbetsrättslagstiftningen kräver när det gäller psykosociala- och fysiska 
arbetsmiljön, samt likabehandling utifrån jämställdhet, social och etnisk 
mångfald. Dessa frågor har kommit att ta mer utrymme i organisationer och 
också lett till påtryckningar utifrån samhället när det gäller det sociala ansvaret.  

Organisation och kön 

Detta avsnitt behandlar teoribildningen kring organisation och kön. Hur den 
har utvecklats från ett strukturellt perspektiv via struktur - aktör perspektiv till 
dagens aktörsperspektiv med, i det här fallet, doing gender som utgångspunkt. 
Här diskuteras även vilken roll kön spelar i konstruktionen av ledarskap. 
Praktikerna och processernas betydelse lyfts fram och exemplifieras med 
teoribildningen doing gender. 

Forskning om organisation och kön 

Den internationella forskningen om organisation och kön kan dateras till 
andra hälften av 1980-talet och den session som gick under temat ”A Feminist 
Critique of Bureaucracy” på en sociologkonferens i USA 1987 (Acker s 178, 
1999). Andra centrala hållpunkter i forskningen om organisation och köns 
historia är antologierna Gendering Organzational Analysis (Mills & Tancred, 
1992) och Gender and Bureaucracy (Savage & Witz, 1992) samt den 
vetenskapliga tidskriften Gender, Work and Organization som grundades 1994.    

Den svenska forskningen om organisation och kön var tidig. Redan 1983 kom 
Ulla Ressner och Ewy Gunnarsson med forskningsrapporten ”Från hierarki till 
kvinnokollektiv”15. Denna handlade om införandet av grupporganiserat arbete på 
kvinnodominerade arbetsplatser inom offentlig förvaltning. Anna Wahls (1992) 
doktorsavhandling om könsstrukturer i organisationer kan också sägas vara en 
av de första organisationsstudierna med ett könsteoretiskt perspektiv. Vid denna 
tidpunkt var forskningen i stort inriktad på att belysa strukturerna och därmed 
könssegregeringen. Elisabeth Sundins (1993) forskning om införandet av ny 

                                                          
15 Ulla Ressner har även skrivit den Dolda hierarkin: om demokrati och jämställdhet. Den 
skrevs 1985 och var en av de första böckerna om organisation och kön i Sverige.  
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teknik i organisationer med traditionella strukturer var även det ett tidigt arbete. 
Exempel på andra doktorsavhandlingar där betydelsen av kön i organisationer 
lyfts fram är Gerd Lindgrens (1985) Kamrater, kollegor och kvinnor, Gunilla 
Fürsts (1985) Reträtten från mansjobben, Marta Blomqvists (1994) 
Könshierarkier i gungning samt Ewa Gunnarssons (1994) Att våga väga jämnt!.    

Det traditionella tänkandet kring organisationer har tidigare utgått ifrån den 
könlöse arbetstagaren, ”the disembodied worker” (Acker, 1990). Det betyder att 
organisationsforskningen fram till slutet av 1900-talet okritiskt utgått från en 
manlig norm. Idag är forskningen om kön och organisation ett etablerat 
vetenskapsområde. Vi vet genom denna forskning att kön har betydelser i 
organisationer (Abrahamsson 2000, Acker 1990, Andersson 2003, Blomqvist 
1994, Gherardi 1994, Gunnarsson mfl 2003, Korvajärvi, 1998, Lindgren 1992, 
Moss Kanter 1977, Wahl 1992). Det intressanta blir därför att försöka förstå 
vilken betydelse kön har, utöver den strukturella betydelsen. Det är därför 
viktigt att vara medveten om denna dimension för att på ett fördjupat sätt kunna 
förstå de formella och informella processer som äger rum i en organisation samt 
initiera förändringsprocesser som leder till mer långsiktig hållbarhet. 

Forskningen om organisation och kön utgörs av ett tvärvetenskapligt fält som 
spänner över ett flertal områden; management, psykologi, sociologi, ekonomi 
och arbetsvetenskap för att nämna några. 

Forskningen om organisation och kön har utifrån ett strukturellt perspektiv 
visat på att det finns en könssegregering i organisationer, att män är i dominans 
på ledande positioner, att det finns ett glastak för kvinnor, att män dominerar 
ingenjörsyrket, att det finns ett lönegap mellan kvinnor och män (till männens 
fördel) (Acker 1999, SOU 1998:6, Wahl 1992). Det finns en variation av olika 
makt och kontrollstrukturer som kan synliggöras i forskningen om kön och 
organisationer. Kan vi förstå processerna kring dessa kan vi även få en större 
förståelse för doing gender i organisationer. Dessutom kan dessa processer 
hjälpa oss att i ett större sammanhang förstå förändringar som den pågående 
globaliseringen och med den politiska förändringar (Acker 1999, Castells 2001 
). Detta eftersom könsskapande processer ständigt pågår, såväl i mikro som i 
makro sammanhang.   

Istället för att se organisationer som rationella system behöver vi alltså förstå 
dem som pågående processer (Acker, 1999). Ett synsätt som öppnar upp för att 
se olika praktiker och deras betydelse, i det här fallet utifrån det könsteoretiska 
perspektivet.         

Bilden, ”imagen”, av en organisation är ofta en könsneutral hierarki bestående 
av olika positioner och arbetsuppgifter (Acker s. 182, 1999). Processerna kring 
denna könsneutrala abstrakta hierarki utgörs ofta av kvinnors underordning 
(ibid.).   

Symbolik eller image kring maskuliniteter får ofta beskriva organisationers 
styrka. Detta var även fallet på Alstom Powers hemsida där organisationen 
beskrevs i termer av aktiv, konkurrenskraftig, spelare, ledande teknik och kraft 
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(www.alstom.com, 2002). Precis som Acker (1999) påpekar är det sällan som 
organisationer beskrivs utifrån termer som förknippas med feminiteter. En 
förklaring är att en framgångsrik organisation i den nya ekonomin ska framstå 
som effektiv och lönsam utifrån förmågan att bemöta de krav som marknaden 
ställer. Krav som består av att vara aktiv, kraftfull och kostnadseffektiv. 
Egenskaper som hör den hegemoniska maskuliniteten till.   

Strukturer 

Kvinnors lägre representation inom den tekniska sektorn och på ledande 
befattningar måste på ett övergripande plan förstås utifrån strukturella 
förklaringar. Även om det är betydligt enklare att ge så kallade individinriktade 
förklaringar, det vill säga att lägga skulden på den enskilda individen istället för 
att se de sammanhängande mönster som finns när det gäller kvinnor i 
arbetsorganisationer.  

I Rasmussens artikel (2004) om vårdarbete inom den offentliga sektorn visar 
hon på tydliga könsmönster. Dessa var symboliskt uttryckta efter feminiteter och 
maskuliniteter, de återspeglade tydligt den könsordning som kom i och med 
industrialismen. Nämligen att män var aktörer i produktionen i det offentliga 
rummet och kvinnor i reproduktionen i den privata sfären. De kunskaper som 
kvinnor förväntas bära med sig är därför relaterade till omsorgsarbete. För 
kvinnor har dessa föreställningar inneburit svårigheter att bli sedda som 
professionella utifrån sina yrkeskunskaper. Rasmussen (ibid.) ger exempel på 
hur sjuksköterskor har haft svårt att få sitt yrke professionellt värderat och inte 
endast som ett arbete som vilken kvinna som helst skulle kunna utföra. En 
parallell kan här göras med den tekniska sektorn där kvinnor inte ses som 
kunskapsbärare av teknik (Faulkner 2003, Gunnarsson 1994, Udén 1996). 

I boken Men and Women of the Corporation av Moss Kanter (1977) 
presenteras tre strukturella förklaringar till kvinnors och mäns olika positioner i 
organisationer. Dessa förklaringar är kopplade till makt i organisationen, 
möjligheter i organisationen och det numerära antalet (att vara minoritet) i 
organisationen.  

Möjlighetsstrukturerna innefattar stora och små möjligheter till att förflytta 
sig, att få belöning och att utvecklas i arbetet. Små möjligheter påverkar 
individens självförtroende, skapar en lägre ambitionsnivå och kan leda till en 
underskattning av den egna kompetensen. De som i en organisation har 
funktioner som innebär små möjligheter har ofta en horisontell orientering av 
den egna organisationen (Moss Kanter 1977, Wahl mfl 2001). De ser till och 
sätter sig i ett sammanhang där centrum är den egna nivån och den egna 
arbetsenheten. 

I de positiva looparna kring de funktioner som ger stora möjligheter skapas 
gott självförtroende, höga ambitioner, deltagande i informella grupper och 

http://www.alstom.com
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förmågan till en vertikal orientering av den egna organisationen (ibid.). Individer 
med dessa funktioner ser sig ofta som en del av den stora organisationen och 
inte av den lokala enheten.  

Beroende på maktskillnader finns det en obalans mellan könen när det gäller 
möjlighetsstrukturerna. En övervägande andel män återfinns i de loopar som 
skapar de stora möjlighetsstrukturerna och en övervägande andel kvinnor i 
looparna kring små möjligheter (Wahl mfl, 2001).  

Maktstrukturer handlar om möjligheter att mobilisera resurser utifrån position 
och i viss mån även informella kontakter (Moss Kanter 1977, Wahl mfl 2001).  

Tittar vi på chefer med liten makt har de ofta en mer auktoritär stil och ett 
behov av att kontrollera eller begränsa de egna medarbetarna (Wahl mfl 2001). 
Chefer i positioner med mer makt däremot har inte samma behov av kontroll, 
maktutövning. De kan agera friare och ger därmed sina medarbetare ett större 
handlingsutrymme (ibid.).     

Enligt Moss Kanter (1977) bottnar en stor del av könsskillnaderna i en 
organisation i dessa maktstrukturer.  

Betydelse har även könsfördelningen i sammansättningen av grupper. Att vara 
i numerär minoritet ger enligt Kanter (ibid.) upphov till tre olika tendenser, 
synlighet, kontrast och assimilering.  Kvinnor i minoritet får ofta en 
symbolfunktion som ger dem uppmärksamhet, de sticker ut från den generella 
massan och syns i organisationen. Samtidigt som det kan vara positivt att synas i 
organisationen innebär det även att det är svårt att falla in i mängden.  

I homogena grupper är den egna kulturen eller det som är gemensamt inte så 
tydligt (ibid.). Utökas den homogena gruppen däremot med en individ som inte 
faller inom den normbärande ramen uppstår enligt Kanter (ibid.) en kontrast- 
eller polariseringseffekt.  

Tendensen till assimilering består i stereotypiseringar av den som inte bär upp 
normen. Vad Moss Kanter vill beskriva med dessa strukturella förklaringar, eller 
tendenser, är att individer som får agera ”tokens” är synliga i en organisation 
samtidigt som de inte ges möjlighet till att bära upp det specifika och annorlunda 
som just de som individer bär med sig (ibid.). Här finns en könsskillnad. Män 
har en generell överordning i samhället och bär indirekt med sig makt och 
därmed status (Andersson 2003, Hirdman 1988). Det blir därför viktigt att sätta 
de strukturella förklaringarna i relation till könsmaktordningen. Det har lyfts 
fram som en brist hos Kanter, att hon inte ser könsordningens betydelse (Acker 
1990, Wahl 1992).  Det är viktigt att inte se strukturer, makt och kön som tre 
separata processer, utan att det handlar om processer som påverkar och vävs in i 
varandra.  

Segregering 

Sverige är det land i Europa som utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv har den 
största könssegregeringen (Gonäs, Lindgren & Bildt, 2001). Könssegregeringen 
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på arbetsmarknaden har kommit att stå i fokus i flera stora forskningsmiljöer här 
i Sverige (Gunnarsson & Andersson, 2003). En av dessa miljöer är den jag 
befunnit mig i; Kön och arbete på Arbetslivsinstitutet. Exempel på forskning 
från detta forskningsprojekt finns i antologin På gränsen till genombrott (Gonäs 
mfl, 2005). Även Kvinnomaktutredningen (1998:6) baseras  till stora delar på 
forskning om könssegregering (Gunnarsson & Andersson, 2003).   

Hanna Westberg (1996) talar om olika yrken som bekönade, det vill säga att 
yrken sammanfaller med vad kvinnor eller män är, till exempel förväntas 
männen på en industri vara ingenjörer eller verkstadsarbetare. Utifrån det 
perspektiv som här förmedlas skulle denna könsmärkning av olika yrken kunna 
sägas ske genom interaktionen på en arbetsplats. 

De mekanismer som bidrar till segregeringen mellan kvinnor och män 
behöver med andra ord inte vara hierarkierna i sig, det vill säga att position i den 
formella hierarkin har betydelse för könssegregeringen. Utan andra företeelser 
och områden, könsmärkta som feminina och maskulina, har en stark påverkan 
på den arbetsmässiga segregeringen mellan kvinnor och män. Exempel på 
områden som kan beskrivas som könsmärkta är teknik, omvårdnad, service och 
inte minst ledarskap.  

Lena Abrahamsson menar att ”ledningsbefattningar är mer sannolika att 
producera diskrimineringar” (2000, s 105) än andra befattningar eftersom de till 
stor del handlar om makt och att denna gärna begränsas till likar16. En intressant 
fråga är dock om könssegregeringen är begränsad till just ledningspositioner? 
Detta eftersom könssegregeringen även är utbredd på lägre nivåer i 
organisationer. Till exempel består grupperna chefer, ingenjörer och 
verkstadsarbetare på Alstom till största delen av män och administrativ personal 
av kvinnor. En faktor som påverkar könssegregeringen här tycks istället vara 
tekniken17.

När det gäller yrkesutövning kan könstillhörighet användas för att utestänga, i 
det här fallet kvinnor, från vissa arbetsuppgifter. Denna segregering inom ett 
yrke är en del av den könsteoretiska ansats, doing gender, som kommer att 
förmedlas i denna avhandling  

Arbetsbeskrivningar och –värderingar av arbeten och arbetsuppgifter har ett 
objektivt sken (Acker, 1999). De utges från att vara objektiva och könsneutrala. 
Det finns dock skillnader som ur ett könsteoretiskt perspektiv är intressanta. 
Mäns arbete beskrivs i högre grad mer detaljrikt och därmed utifrån en högre 

                                                          
16 För en närmare diskussion om maskuliniteter se avsnittet Ledarskap och kön i denna 
avhandling. Intressant forskning om maskuliniteter och status är till exempel Susanne 
Anderssons doktorsavhandling Ordnande praktiker: en studie av status, homosocialitet och 
maskuliniteter utifrån två närpolisorganisationer (2003) samt Charlotte Holgersons 
avhandling Rekrytering av företagsledare: en studie i homosocialitet (2003).  

17 Teknik har i dagens samhälle en stark maskulin prägel. Därmed finns också en stark 
koppling mellan teknik, kön och makt. 
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kvalifikationsnivå (ibid.). Kvinnors arbete har inte lika noggranna beskrivningar 
och därmed färre utgångspunkter för värdering18.  I förlängningen innebär det en 
statisk syn på kön som inte öppnar upp för ett processtänkande och därmed inte 
heller för förändring. 

En annan faktor som påverkat könssegregeringen är kvinnors svårigheter att 
delta i fackligt förtroendearbete. De fackliga förbundens arbetssätt har varit 
uppbyggda utifrån mäns levnadsmönster och vanor (ibid.). Det har både varit 
möjligt och funnits intresse för att engagera sig utanför arbetstid. 

Som vi ser spelar de vardagliga praktikerna en roll i konstruktionen av kön 
och dess betydelse i organisationer. De vardagliga praktikerna skapar en 
segregering i arbetslivet utifrån yrke, position, lön samt från övriga aktiviteter 
som är relaterade till yrkesutövandet (ibid.).  

Från hierarki till nätverk 

Under de senaste åren har vi varit på väg in i ett nytt organisationsparadigm 
som kan beskrivas utifrån den postmodernistiska organisationen (Kvande, 
1999). Den norska forskningen inom detta fält har inspirerat stora delar av detta 
avsnitt. Den postmoderna organisationen kan beskrivas i termer av nätverk, 
decentralisering, centralisering förförande och girig19. Den postmodernistiska 
organisationens syfte är bland annat flexibilitet, kostnadseffektivitet och 
produktivitet. Även begreppet tid har blivit en viktig faktor i den postmoderna 
organisationen och därmed även i arbetslivsforskningen (ibid.). Frågan om tid 
kan idag återspegla fördelningen av makt i en organisation (ibid.). 

Under 1990-talet fanns tilltron till att den dehierarkiserade organisationen 
både skulle passa och vara lämpad för kvinnor. Utgångspunkten var att 
hierarkier skulle jämnas ut. Toppstyrda organisationer skulle flytta ut makten i 
organisationen och därmed övergå till mer nätverksliknande former 
(Frankenhaeuser, 1993). Kvinnors erfarenheter skulle lämpa sig för de krav på 
att vara spindeln i nätet som den decentraliserade organisationen ställde 
(Frankenhauser 1993, Kvande 1999). I och med att makten och ansvaret 

                                                          
18 I denna avhandling förs ingen diskussion om just arbetsvärdering och kön.  Det finns dock 
från senare år forskning om arbetsvärdering utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. Exempel på 
forskning inom LÖV-programmet (lönebildning och arbetsvärdering) är Eva R Anderssons & 
Anita Harrimans  Rätt lön på rätt sätt : metod för bedömning av kvalifikationer vid individuell 
lönesättning (1999).  

19 Trots familjevänliga insatser, som daghem, flextid, delat ledarskap ökade arbetstiden på det 
fallstudieföretag som Arlie Russell Hochschild presenterar i boken Time Bind (1997) använde 
få möjligheter till de familjevänliga tiderna. Hochschild menar att familjen har övergått till att 
bli den rationella tayloristiska organisationen där det ställs många krav och ges utrymme för 
få belöningar (ibid.).  



 40

flyttades ut i verksamheten skulle den platta och decentraliserade organisationen 
öka kvinnors möjligheter till avancemang.  

Nyare forskning har dock uppvisat en mer pessimistisk syn (Rasmussen 1999, 
Hoschchild 1997, Gunnarsson 2003, Gunnarsson mfl 2003). Nämligen att den 
decentraliserade organisationen är komplex och i vissa avseenden även 
motsägelsefylld.  

I decentraliseringens kölvatten blir det förändringar i arbetsinnehåll och fler 
får resultatansvar. Medarbetarnas kunskap och erfarenheter blir viktiga resurser. 
Detta innebär att organisationer blir förförande (Hoschchild, 1997). Förförande i 
och med ökade möjligheter till delaktighet i form av belöningar och ansvar för 
det egna arbetet. Ur delaktighet och belöningar ligger en förförelse som skapar 
lojalitet. De anställda identifierar sig med företaget och det som är 
verksamheten, vilket ger medarbetare som lägger ner mycket tid på arbetet. 
Organisationen ger möjlighet till självförverkligande och samtidigt krävs en 
intensifiering av arbetsinsatsen. Verksamheten blir därför både förförande och 
girig (Rasmussen, 2004).  

Nya organisationer är dubbelbottnade. Samtidigt som de förbättrar 
arbetstagarnas situation genom självständigt arbete ökar arbetsmängden och 
därmed även den individuella utsattheten (ibid.).   

Rasmussen (ibid.) menar att fullständig lojalitet endast kan nås genom en vilja 
att arbeta för saken, det vill säga en tro på verksamheten och att den har 
betydelse för mig som individ. Hon gör jämförelser med religiösa eller politiska 
organisationer och menar att de kan gå över gränsen och bli giriga. Den 
förförande organisationen innebär och ger utrymme för en gränslöshet mellan 
arbetet och det privata. I detta finns en risk för girighet i form av höga krav på 
personligt engagemang och närhet. En närhet som består av omsorg om den 
egna organisationen. Motivationen till det gränslösa arbetet ligger i möjlighet till 
personlig utveckling genom stimulerande arbete. Detta till skillnad mot den 
tayloristiskt drivna organisationen där motivationen fanns genom materiell 
belöning (ibid., Taylor 1920). På Alstom tog sig detta i uttryck i en tveksamhet 
till att ta på sig ledaransvaret. Istället prioriterades den personliga 
yrkesutvecklingen före positionen som chef. 

Rasmussen (2004) lyfter fram tre centrala processer i konstruktionen av den 
giriga organisationen. Den första berör enligt min tolkning decentralisering av 
kärnverksamheten för att tillgodose användarnas/kundens behov. I det fall hon 
beskriver, vårdarbete, byggdes kvinnors förväntade naturliga förmåga till 
omsorg in i det decentraliserade ansvaret. Detta skulle skapa både större 
engagemang och högre produktivitet. 

Den andra processen var centralisering och separering av ansvar för 
kärnverksamheten respektive organisationens resurser i form av medel (ibid., s 
522). Genom att centralisera ansvaret för resurser till ledningen och 
decentralisera ansvaret för kärnverksamheten närmare kunden uppstod en 
diskrepans mellan utförandet av verksamheten (i detta fall omsorg) och de ramar 
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som resurserna satte. Detta upplevdes som en intensifiering av arbetet i och med 
att de lämnades med ansvaret för verksamheten mot kunden samtidigt som 
saknade resurser för detta.  

Centraliseringen av resurserna gav vidare utrymme för en ny 
ledarskapsmaskulinitet (ibid.). Denna bestod i att leda och besluta över 
resurserna istället för att leda omsorgsarbetet (ibid.). Det här blir givetvis även 
en fråga om makt, där resurserna finns även makten. Frågan är om liknande 
könsskapande processer, fast spegelvända, uppstår inom den tekniska sektorn? 
Det vill säga att kvinnor som är ingenjörer formar utrymme för en feminitet som 
är gångbar inom det maskulint konnoterade teknikområdet?  Ett rum som inte 
hotar de rådande maktstrukturerna? 

Den tredje processen var koncentrerad till hur kön skapades i relation till 
utförandet av omsorgsarbetet. Dessa könsskapande processer bestod i att de 
kvinnor som arbetade praktiskt med omsorg inte kunde sätta gränser i sitt arbete. 
Konstruktionen av kön låg här i att de ansågs vara för modrande och därmed 
oprofessionella i sitt arbete (ibid.). De sågs som kvinnor och inte som 
professionella kunskapsbärare.  

Även om Rasmussens (ibid.) studie behandlade medarbetare på de lägre 
nivåerna i en organisation kan paralleller dras till studien på Alstom. Främst då 
utifrån hur processer i organisationen kan ge utrymme för en ny 
ledarskapsmaskulinitet. Rasmussen (ibid.) beskriver även förväntan på kvinnors 
”naturliga förmåga”. I den förväntan ligger förmågan av omsorg, vilket ställer 
sig i kontrast till professionalitet och tekniska kunskaper.  

Decentralisering innebär en omfördelning av ansvar vilket varit ett sätt att öka 
flexibiliteten och stärka arbetstagare att ta ett ökat ansvar för verksamheten 
(ibid., s 509). Här finns dock en motsättning när det gäller fördelningen av makt 
över verksamheten. Samtidigt som arbetstagarna ges större ansvar för 
verksamheten ligger ofta ansvaret för resurserna kvar hos ledningen av 
organisationen (ibid.). Det innebär ett särskiljande av verksamhet och medel, det 
vill säga att två ansvarsområden inte möts, i och med att det ena, verksamheten, 
är flyttad ut i organisationen och den andra, resurser, finns kvar hos ledningen 
(ibid.).   

Den decentraliserade organisationen ger visserligen medarbetarna mer ansvar 
men samtidigt blir makten centraliserad. En ekvation som vid första anblicken 
inte ter sig logisk. Tittar vi dock närmare på den decentraliserade organisationen 
består den av färre nivåer. Det innebär två saker. Ett att hierarkin plattas ut och 
att medarbetarna får ta större ansvar för verksamheten. En organisationsform 
som dels synliggör kvinnors kompetens dels medverkar till att maktstrukturerna 
i form av över- och underordning inte blir lika tydliga (Blomqvist 1994, s 45). 
Två att desto färre nivåer en organisation har desto mer koncentrerad blir 
makten till den högsta nivån, ledningen (Rasmussen, 2004). Det senare i och 
med att den decentraliserade organisationen har färre nivåer och därmed färre 
beslutsinstanser. Färre individer har makten att ta beslut. 
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När mellannivån och därmed mellancheferna i en organisation försvinner 
drabbar det ofta de kvinnor i en organisation som är chefer (Kvande, 1999), 
detta eftersom det traditionellt sett är på denna nivå som de kvinnor som är 
chefer vanligen befinner sig. Mellannivån har ansetts som oflexibel och 
byråkratisk, i en så kallad fettsugning av organisationen har därför denna nivå 
fått ge vika. 

Mellanchefsnivån kan också vara organisationens flaskhals när det gäller att 
genomföra av ledningen utformade policys. Arlie Russell Hochschild (1997) ger 
exempel på hur mellanchefer i praktiken kan välja att inte genomföra policys. 
Hon beskriver detta fenomen utifrån en metafor från Leo Tolstojs litterära 
klassiker Krig och Fred vilken hon kallar för Balashevs teori.  Balashev skulle 
framföra ett bud från den ryske tsaren till den franske kejsaren Napoleon. Under 
vägen påverkas han dock av ett antal personer och framför ett mycket mildare 
budskap än det ursprungliga. Balashev påverkar därmed världshistorien (ibid. s 
32).   

Decentralisering och centralisering är processer som sker i samspel med 
varandra.   

I ljuset av denna komplexitet kan vi få en bild av vilka möjligheter kvinnor 
som är chefer har och kan få (Kvande, 1999). Kvande (ibid.) beskriver den 
omfördelningen av ansvar och resurser som sker i decentraliseringens fotspår 
som en feminisering av organisationers mellanskikt. Feminiseringen består i att 
mellanchefsrollen försvinner och ersätts av en arbetsledarroll där ansvaret är 
begränsat till själva utförandet av arbetet (ibid.). Ansvar för de resurser som 
arbetet kräver ingår inte i denna nya roll. Kvande beskriver detta som en ny 
form av ledarskap som saknar status och chefslön.  

Det är i detta mellanskikt som de kvinnor som är chefer ofta återfinns (ibid.). 
Tittar vi på fallstudieföretaget Alstom var detta tydligt. Samtliga kvinnor som 
var teknikchefer återfanns som mellanchefer. Utifrån ett könsperspektiv blir det 
därför extra sårbart när mellannivån rationaliseras bort.  

Olika organisatoriska perspektiv 

Formella och informella strukturer och praktiker i en organisation påverkar i 
hög grad processerna kring konstruktionen av kön och var centrala i analysen av 
det empiriska materialet på Alstom. En central aspekt i forskning om kön blir 
därför att inta ett medvetet förhållningssätt till organisationen och dess kultur. 
Forskarna Debra E. Meyerson och Joanne Martin (1987, 1992 i s. 37 i 
Korvajärvi 1998) lyfter fram olika perspektivval på organisation,  

- integrering, 
- differentiering och 
- fragmentering.  
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När det gäller att forska utifrån ett integreringsperspektiv på organisationer 
kommer formella aspekter som arbetsinnehåll, typ av teknik och olika sorters 
regler och policys i fokus. Genom integreringsperspektivet kan därmed en 
organisations syn på ledarskap belysas (Korvajärvi, 1998). En forskare som 
använder detta perspektiv är Davies (ibid., s. 42, tabell 42). 

För att nå mer informella praktiker i organisationen som icke formaliserad 
interaktion, symboler, klädsel et cetera krävs en annan infallsvinkel. Ett 
differentiellt perspektiv är användbart när det finns behov av att lyfta fram 
informella skeenden i en organisation. Joan Acker (1990) använder enligt 
Korvajärvi (ibid.) i sin processyn på doing gender detta perspektiv.   

Ett fragmentariskt perspektiv på organisation fokuserar på konflikter och 
motsättningar mellan olika grupper (Korvajärvi 1998, 38). Därför kan detta 
perspektiv vara aktuellt vid studier av könsskillnader. Det fragmentariska 
perspektivet öppnar upp för komplexitet och mångfacetterade förklaringar. 
Därmed kan det sägas ha en postmodernistisk tråd i sig. Silvia Gherardi är en 
forskare som utifrån en kulturell doing gender syn kan sägas anta detta 
perspektiv (ibid., s 42, Tabell 2). Doing gender forskare med en process syn som 
också antar ett fragmentariskt perspektiv är Korvajärvi och Kinnunen (ibid., s 
42, tabell 2).  

Samtidigt som dessa tre olika perspektiv på organisation kan underlätta 
analysen av empiri från olika företag kan denna särskiljning av olika perspektiv 
också innebära en uteslutning av praktiker som kan vara intressanta att lyfta 
fram när det gäller doing gender i organisationer. Därför bör perspektiven 
användas som komplement till varandra beroende på vad i organisationen som 
ska belysas.  I det här projektet har jag främst använt mig av ett differentiellt 
perspektiv. Detta för att kunna lyfta fram betydelsen av de informella 
praktikerna. Även det fragmentariska perspektivet finns med i mitt arbete, inte 
minst för att kunna se motsättningar och därmed möjlighet till förändring.  

Könsskapande processer 

Joan Acker utvecklade 1990 en processorienterad teori om organisation och 
kön där jag har valt att lyfta fram fyra könsskapande processer och översätta 
dessa till i) konstruktion av könsmönster i organisationen (arbetsdelning, tillåtna 
beteenden, löner, hierarkier) ii) konstruktionen av symboler och föreställningar 
(images) som förklarar och förstärker könsskillnader, iii) interaktioner mellan 
kvinnor och män, mellan kvinnor och kvinnor samt mellan män och män vilka 
skapar dels över- och underordning dels nätverk och uteslutning, iv) processer 
som skapar individers könsidentitet. 

Nästan tio år senare lyfter Acker (1999) fram fyra utgångspunkter när det 
gäller att förstå könsskapande processer i organisationer. Dessa ligger i linje 
med och är i stort sett desamma som de processer hon presenterade 1990, se 
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ovan. Vad hon dock poängterar är att dessa utgångspunkter inte ska tolkas som 
analytiska nivåer utan de är komplexa analytiska processer. De fyra 
utgångspunkterna är i) vad individerna gör för att hålla organisationen vid liv, ii) 
praktiker kring image, symboler och ”forms of consciousness”, iii) interaktion 
emellan individer och grupper samt iv) ”internal mental work”.  

Den fjärde punkten är de processer som uppstår kring individernas förståelse 
av förväntningar och föreställningar kring kön i organisationen (Acker, 1999). 
Här handlar det om processer som homosocialitet och hegemonitet. Forskningen 
har visat hur till exempel allianser kring yrke och teknikkunskaper utesluter 
kvinnor (Acker, 1999).  

Två forskare som har inspirerats av och utvecklat denna processyn på kön är 
Kvande (1998) och tidigare nämnda Korvajärvi (1998). Deras teoriutveckling är 
inriktad på analyser av hur kön konstrueras i organisationer. Särskilt Kvande 
lägger stor vikt vid den betydelse samspelet mellan olika processer i 
organisationen har. Andra forskare som har utvecklat detta tankesätt kring 
organisation och kön är Gunnarsson (2003) och Susanne Andersson (2003). De 
beskriver processerna som asymmetriska dimensioner som kan användas för 
tolkning av förändringar kopplade till organisation och kön.  

Ledarskap och kön 

Tidigare har jag pläderat för att forskning om organisationer, under lång tid 
har varit och fortfarande till stor del, är könsneutral. Detsamma gäller även 
forskning om chefer och ledarskap. Precis som inom den organisationsteoretiska 
forskningen har det visat sig att kön spelar roll även i chefskapet och i 
ledarskapet (Collinsson & Hearn 1996, Roper 1996, Wahl 1992 & 1996, Wahl 
mfl 1998). I Sverige finns det en god empiri om ledarskap och kön, som 
exempel kan nämnas Pia Hööks (2001) avhandling Stridspiloter i vida kjolar, 
Charlotte Holgerssons (2003) avhandling Rekrytering av företagsledare samt 
Anita Göranssons bok Kvinnor, män och karriärer: visioner och verklighet i 
näringslivet som kom ut 2004. Vi får inte heller glömma den statliga 
utredningen Mansdominans i förändring från 2003. Denna mynnade bland annat 
ut i förslaget om kvotering av kvinnor till högre positioner i näringslivet, ett 
förslag som blivit livligt omdebatterat. 

Det är centralt att särskilja de språkliga konstruktionerna kvinnligt ledarskap 
och kvinnor (Wahl, 1998). Det är inte givet att könstillhörighet påverkar sättet 
att leda. Att tala om kvinnligt respektive manligt ledarskap blir därför 
vilseledande. Däremot kan vi tala om kvinnor som ledare eller män som ledare. 
Att använda sig av uttryck som kvinnlig chef, kvinnlig professor eller kvinnlig 
ingenjör är ett sätt att tala om att kvinnor som är aktiva inom dessa professioner 
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är avvikare från normen. Det är sällan eller aldrig som vi talar om en individ 
som manlig chef, manlig professor eller manlig ingenjör. Detta eftersom det 
under en lång period har varit en självklarhet att de som utövar dessa yrken har 
varit och är män, de tillhör normen.  

Jag gör en åtskillnad mellan begreppen chef och ledare, där chef står för den 
position och befattning en individ har i en organisation. Begreppet ledare 
däremot inbegriper egenskaper och förhållningssätt som individer kan ha vare 
sig de är chefer eller ej. Det innebär att en chef inte behöver vara ledare och vice 
versa.  

Utgångspunkten i en studie om och kring ledarskap och kön bör vara en 
översikt av könsfördelningen av chefer i organisationen, från den lägsta nivån 
till högsta nivån (Collinsson & Hearn, 1996). Vi får dock inte fastna i en 
beskrivning av strukturerna. Det innebär en risk för ett kategoriskt tänkande 
kring vilka befattningar kvinnor har respektive vilka befattningar män har. Går 
vi till den kvinnomaktutredning som presenterades 1998 och är den senaste stora 
genomlysningen av makt och kön i Sverige (SOU 1998:6) ser vi att det utifrån 
ett ledarskapsperspektiv finns könsskillnader. Vi behöver dock en fördjupad 
forskning om varför dessa skillnader uppstår och vad vi kan göra för att få 
förändring.  

En strukturell ansats måste, för att få ett djup kring frågorna, kompletteras 
med en teoretisk ansats som kan lyfta praktiker kring de könsskapande 
processerna. En sådan ansats är doing gender, vilken beskrivs närmare på sidan 
48. 

Management presenteras ofta som en könsneutral företeelse (Collinsson & 
Hearn, 1996). Detta till trots att kön är närvarande både utifrån mäns dominans i 
praktiken och utifrån kvinnors underrepresentation. Att män dominerar inom 
gruppen chefer och ledare betyder att det finns en närvaro av praktiker som 
konstruerar maskuliniteter och till stor del en frånvaro av dito kring feminiteter. 
Det är således på två plan som kön skapas inom management, i form av mäns 
högre representation och närvaro samt kvinnors underrepresentation och 
frånvaro.  

Managementexperten 

Ledarskap och maskulinitet har varit så starkt sammanvävt med varandra att 
vilken betydelse kön har inte varit synligt (Collinsson & Hearn, 1996), det har 
varit en självklarhet att chefer varit män eller män varit chefer.  

Det finns en koppling mellan form av ledarskap och den aktuella 
samhällsutvecklingen. I början av detta sekel är globalisering och 
teknikutveckling aktuella trender. Politiskt korrekta begrepp är jämställdhet, 
mångfald och medarbetarskap. Vi har också de senaste åren sett ett ledarskap 
som har en image av att betona en ödmjukhet inför de anställda, medarbetarna. 
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Förändringen av synen på ledarskap kan beskrivas som skiftet från det 
paternalistiska ledarskapet till ett mer entreprenörinriktat ledarskap (Whitehead, 
2001.).  

Det ledarskap som de nya stora företagssammanslagningarna, framförallt i 
USA under 1900 talets början, krävde byggde på abstraktion av det fysiska 
arbetet, auktoritet, beslutsamhet samt inte minst rationalitet. Själva 
organisationsformerna (hierarkier) tillät inte irrationalitet, personlighet och 
emotionalitet. Ur detta system växte, enligt Moss Kanter (ibid.), fram en 
maskulin etik. Denna etik kan sägas vara dåtidens image av ledarskap och 
karaktäriseras av, 

- en hård, tuff attityd till problem, 
- analytisk förmåga, det vill säga kunna abstrahera och planera, 
- förmågan att åsidosätta personliga, emotionella överväganden till förmån för 

att kunna slutföra uppdrag, 
en kognitiv överlägsenhet när det gäller beslutsfattande och problemlösning. 
  Denna tillskrivna differentiering eller segregering av olika karaktäristika kan 

mycket väl vara grunden till könssegregeringen mellan kvinnor och män i 
organisationer. En segregering som byggde på föreställningarna om kvinnor som 
emotionella och personliga och män som beslutsfattare med förmågan att 
abstrahera (se bla Acker, 1990).  

Ett annat begrepp som Moss Kanter (s 48, 1977) använder sig av är 
”homosocial reproduction” vilket innebär att män reproducerar sig själva utifrån 
deras egen image (Lindgren 1996, Andersson 2003). Orsakerna till detta skulle 
vara att ledarskap och marknad i sig är osäkra dimensioner ständigt i rörelse och 
därför krävs kontroll och lojalitet inbyggda i organisationen, i form av en 
konform ledning. 

Collinsson och Hearn (1996) lyfter fram praktiker som är med och skapar 
denna maskulina identitet. Där ingår att försöka få kontroll över relationer med 
medarbetare genom att identifiera sig med andra män i organisationen, samtidigt 
som det innebär en differentiering från andra män (ibid.). Collinsson och Hearn 
(ibid.) menar vidare att mellanchefsnivå och seniora positioner i dagens 
organisationer har en stark koppling till konstruktionen av maskulinitet. Detta 
synliggörs bland annat genom val av titlar inom managementlitteraturen, 
exempel på detta är “Men who manage”, “Manager for himself” och “The 
manager and his work” (ibid. s 4).  Ledarskapsforskning kan sägas utgöra en del 
av “malestream”, ett område där diskurser kring maskulinitet i organisationer 
skapas. 

Michael Roper (2001) menar att den brittiske ledarskapsteoretikern Urwicks 
arbete med att utveckla scientific management inte bara omfattade olika 
arbetstekniker utan även en vision om en ny sorts maskulinitet, ”den tränade 
managementexperten”. En expert som kom att karaktäriseras utifrån ett 
maskulint ideal där professionen var att leda. Detta professionella ledarskap kan 
beskrivas som rationellt med avsaknad av emotionalitet. Ledarens eller chefens 
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roll var inte att besitta gedigna yrkeskunskaper om den aktuella verksamheten. 
Istället ställdes krav på en återhållsam personlighet präglad av rationalitet samt 
ett intellektuellt kunnande om ledarskap. Syftet var bland annat att lära sig 
hantera osäkerheter i organisationen. Detta stämmer också väl överens med dels 
Taylors scientific management (1920) dels Moss Kanters (1977) begrepp 
maskulin etik. 

The disembodied leader 

Filmen om drottning Elizabeth (1533 – 1603) (Kapur, 1998) ger en metafor 
över något som kan kallas för the disembodied leader20. Drottning Elizabeth är 
som ung regent emotionell både i sitt ledarskap och som person. Över tid intar 
hon dock positionen som the disembodied leader. Brytpunkten kommer när 
Elizabeth, även kallad ”The Virgin Queen”, väljer att gifta sig med nationen 
istället för med en man. I och med detta beslut intar hon en klart återhållsam och 
kylig attityd. Bokstavligen och bildligen innebär det att hon i filmen klipper 
håret kort och anlägger en kraftig vit ansiktsmask. Genom dessa symboler 
skärmar hon av sin känslomässiga relation till omgivningen. Elizabeth menade 
att när hon kom till tronen fick hon makt genom att hennes ”"body natural" was 
mysteriously joined to the immortal "body politic"” 
(www.luminarium.org/renlit/eliza.htm). Hennes rådgivare Roger Ascham lär ha 
sagt att hennes själ inte hade några kvinnliga svagheter och att minnet och 
uthålligheten var som en mans. Något som hon också poängterar i citatet, 

 "I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart 
and stomach of a king" (ibid.).  

Det feminina var här likställt med emotionalitet samt fysisk och psykisk 
svaghet. Det ansågs för övrigt att kvinnor var ”temperamentally, intellectually, 
and morally unfit to govern” (ibid.). 

I den rådande könsordningen i samhället finns en maktordning som bygger på 
kvinnors underordning och mäns överordning (Hirdman, 1988). Denna ordning i 
samhället smittar av sig och vävs in i organisationer (SOU 1998:6), inte minst 
eftersom den hänger samman med de mönster som vi lever efter. Vad som 
händer när kvinnor kommer in som chefer på ledande positioner är att de frångår 
den rådande normen. Enligt Wahl (1999) kan kvinnor aktivt balansera denna 
ordning. En balansövning är att utifrån sin position som chef genom handling 
följa den rådande könsordningen. Detta kan ske genom att besöka sina manliga 
medarbetare istället för att bli besökt och/eller att välja in män i en 
ledningsgrupp för att få status och legitimitet (ibid.).   

                                                          
20 Min begreppsanvändning the disembodied leader är influerad av Joan Ackers (1990) 
begrepp the disembodied worker, den könlöse arbetstagaren vars fysiska kropp inte är 
synliggjord. 

http://www.luminarium.org/renlit/eliza.htm
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Wahl lyfter fram könsordningen, därmed även makt och position, som 
förklaring till de könsskillnader som finns kring ledarskap och kön.  

För att inte hamna i ett dikotomt resonemang där kvinnor ställs mot män vill 
jag här istället försöka förstå konstruktionerna av ledarskap i relation till doing 
gender. Det betyder att jag vill lyfta fram de könsskapande processerna kring 
maskuliniteter och feminiteter och inte polarisera kring begreppen kvinna och 
man. Ett modernare och mer radikalt angreppssätt att analysera ledarskap är att 
se till managementstrukturernas innehåll och form (Collinsson & Hearn, 1996).  

Vad Wahl (1999) lyfter fram och som är intressant är kvinnors syn på 
ledarskap. Hon visar genom ett empiriskt exempel från en kvinnodominerad 
organisation inom servicesektorn att kvinnor som var chefer beskrev sitt 
ledarskap utifrån termer som ”drivande, snabb och lyhörd med förmåga att 
delegera” (ibid., s 138). De poängterade även personlighet före utbildning. Det 
finns förväntningar eller föreställningar om att kvinnor ska utöva ett annorlunda 
ledarskap än män. Aktuell forskning visar däremot att det finns få skillnader 
mellan kvinnors och mäns sätt att utöva ledarskap (Collinsson & Hearn s 7, 
1996, Wahl 1999).  

Den rådande kontexten och organisationens verksamhetsinriktning har 
betydelse för ledarskapet i sig och den form av ledarskap som behöver utövas 
(Due Billing & Alvesson, 1989). I en industriell organisation där tekniken, i det 
här fallet inom verkstadsindustrin, är högst närvarande spelar den en central roll 
i de könsskapande processerna, både i organisationen som sådan och för 
chefskapet och utövandet av ledarskapet. Den forskning som har bedrivits på 
Handelshögskolan i Stockholm av FOSFOR-gruppen21 har vidareutvecklat 
teoribildningen kring organisation och kön och visat att inte endast strukturerna 
utan även praktikerna har en betydelse när det gäller ledarskap och kön.  I 
flertalet studier minimaliserar de dock kontextens, och då särskilt 
verksamhetens, betydelse (tex Holgersson 2003 och Höök 2001) och förlorar 
därmed en central aspekt i processerna kring organisation, ledarskap och kön.  

Olika maskulinitetsformer 

Det finns föreställningar om att kvinnor väljer bort och lämnar 
chefspositioner. Orsaker till detta kan vara att kvinnor försöker hitta 
sammanhang där de kan finna en balans i livet, mellan hem, arbete och privatliv 
samt att undvika positioner där de blir begränsade i sitt handlingsutrymme 
(Collinsson & Hearn 1996, Kvande 1999). Det fanns tendenser till att dessa 
föreställningar hade viss överensstämmelse med empirin från Alstom.   

Kvande och Rasmussen (1993) tecknar bilden av fyra olika 
maskulinitetsformer som kvinnor som är ingenjörer kan möta i en organisation. 

                                                          
21  FOSFOR är förkortning för Feminist Organization Studies. 
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Dessa är kavaljerer, konkurrenter, kamrater och kometer. Forskarna använder 
sig av dessa fyra former för att på ett förenklat sätt visa hur det i mötet mellan 
männen och de kvinnliga inkräktarna sker en konstruktion av maskulin 
civilingenjörsidentitet och feminin civilingenjörsidentitet (ibid.). Kvande och 
Rasmussen (ibid.) menar att det är i dessa konstruktioner av identiteter som det 
också bestäms vilken sorts män och kvinnor som får göra karriär.  

Maskulinitetsformen kavaljer beskrivs som äldre erfarna ledare som aldrig 
haft kvinnliga kollegor. Kavaljerer är inte emot kvinnor om de är effektiva och 
duktiga. Däremot stöder de inte kvinnor aktivt på samma sätt som de stöder 
yngre män (ibid.). Konkurrenterna är för jämställdhet samtidigt som de i Kvande 
och Rasmussens empiriska material säger att ”alla tjänster inte passar lika bra 
för kvinnor” (ibid. s 51). Orsakerna till det senare är fysisk styrka, övertidsarbete 
och utländska kontakter. Kamraterna är yngre personer som inte står i 
konkurrensförhållande till de kvinnliga kollegorna. De är inte heller attraherade 
av den traditionella maskulina miljön. Kometerna är kunniga personer som 
känner sig trygga i sin maskulina identitet. De känner sig inte heller hotade av 
kvinnliga kollegor (ibid.). Tvärtom uppskattar de kvinnliga ledare och deras 
professionalitet. Kometerna ser också att organisationer inte är könsneutrala, 
därför ställer de sig positiva till förändring av de rådande villkoren.  I kvinnors 
möten med dessa olika maskulinitetsformer skapas deras möjligheter i 
organisationen. Med andra ord blir dessa praktiker en viktig del i skapandet av 
kön. Den bild Kvande och Rasmussen (ibid.) ger är i viss mån stereotyp och ska 
därför endast ses som en modell över den komplexitet som verkligheten bjuder 
på. Genom att se dessa konstruktioner av maskuliniteter och feminiteter som 
praktiker i organisationen öppnas möjligheten till förändring. Modellen över de 
olika maskulinitetsformerna kan därför tjäna som en utgångspunkt i arbetet med 
att försöka påverka de könsskapande praktikerna. 

Hegemonisk management 

Maskulinitetsbegreppet är inte fixerat och statiskt utan det består av 
variationer som utgörs av olika maskulinitetsformer (Andersson 2003, 
Collinsson & Hearn 1996, Connell 1996, Gunnarsson 2003). 
Maskulinitetsformer utgörs och påverkas bland annat av ålder, klass, etnicitet, 
sexuell läggning och yrkestillhörighet. Det finns en över- och underordning 
inom gruppen maskuliniteter. Den utgörs till stor del av klass och 
yrkestillhörighet. Men också av att vara bärare av praktiker som ger status. Det 
kan i sin tur vara val av materiella attribut som klädsel (Collinsson & Hearn, 
1996), tjänsterum och bil. Praktiker som är kopplade till förmåner på den 
yrkesmässiga arenan. Idag kan de även bestå av elektroniska hjälpmedel som 
handdator och tillgång till 3G uppkoppling.   
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Hegemonisk maskulinitet är ett aktuellt begrepp inom den könsteoretiska 
forskningen (Folkesson, Nordberg & Smirthwaite, 2000). Hegemoni kan 
kopplas till de ideal och de praktiker som bär upp och/eller ger makt i samhället. 
Exempel på bärare av hegemonisk maskulinitet är de män som besitter höga 
positioner i samhället, till exempel Michael Treschow i näringslivet, Göran 
Persson som representant för staten och Björn Borg eller Patrik Forsberg som 
fixstjärnor inom idrotten. Alla tre bär upp en maktposition som kan sägas grunda 
sig i ett allmänt ideal. Connell (1996) beskriver hegemoni som en kollektiv 
process som påverkas av de patriarkala villkoren i samhället. Genom 
processtänkandet kan hegemonin utmanas av kvinnor. Det vill säga kan 
forskningen lyfta fram de skapande praktikerna och de patriarkala villkoren kan 
hegemonin ifrågasättas och förändras. Även processer kring homosocialitet är en 
förklaring till mäns dominans på ledande positioner (Roper 1996, Andersson, 
2003, Robertsson 2003, Holgersson 2003) 

Det område som här diskuteras, organisation och ledarskap inom industrin 
och bland ingenjörsyrket tillhör ett område som i hög grad representerar den 
hegemoniska maskuliniteten (Collinsson & Hearn, 1996). Det finns en åtskillnad 
där den feministiska litteraturen gör en kritisk granskning av maktrelationer och 
maskuliniteter och managementlitteraturen som granskar maktrelationer (ibid.), 
utan att problematisera kön. 

Till skillnad mot Hirdmans (1990) teori om isärhållandets logik och social 
över- och underordning lyfter Connell fram underordning och dominans i 
förhållande till hegemonin. Olika maskuliniteter relateras till varandra utifrån 
dominans och underordning. Ofta karaktäriseras underordnandet av begrepp 
som kopplas till feminitet, tex omsorg och känslosam, och dominans till mer 
maskulina begrepp som teknik och tuffhet.  

Ett sätt för män att relatera till varandra och den hegemoniska maskuliniteten 
är genom delaktighet (Andersson 2003). Delaktigheten kan beskrivas med hjälp 
av de män som får fördelar genom de praktiker och de ideal den hegemoniska 
maskuliniteten inbegriper, utan att för den skull befinna sig på den patriarkala 
frontlinjen (Connell, 1996 s 103). De maskulina praktikerna utgör bland annat 
en bas för allianser mellan en organisations ledare (Collinsson & Hearn, 1996).  

Organisationer och även ledarskap beskrivs ofta utifrån termer som är 
maskulint konnoterade. I den rådande managementdiskursen lyfts den 
hegemoniska maskuliniteten fram som norm. Dagens media målar upp en bild 
av ledare som fysiskt starka, potenta o macho. För att vara den gode ledaren 
behöver du kraften och potensen. I denna beskrivning blir föreställningar om 
feminiteter bristfälliga. Detta eftersom föreställningar om feminitet bottnar i det 
motsatta. Inte bärare av fysisk styrka eller sexuell kraft. 

Anna Wahl (1999) lyfter fram frågan om att kvinnor ses som bristfälliga i sitt 
utövande av ledarskap. Föreställningar om kvinnor som bristfälliga handlar om 
att kvinnor inte ses som kunskapsbärare, att de inte har ledaregenskaper och att 
de inte har tillräckligt självförtroende (ibid.). De är inte heller bärare av den 
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fysiska styrkan utifrån föreställningen om den starke mannen som norm. Synen 
på kvinnor som bristfälliga handlar inte bara om mäns syn på kvinnor som 
ledare utan även om kvinnors föreställningar om kvinnor. 

Den svenska tidskriften Veckan Affärer har i början av 2000-talet omslag som 
syftar på just virilitet och fysisk styrka. Även om Collinsson och Hearn (1996) 
skriver att detta var ett fenomen på 1980-talet lever det i högsta grad kvar i 
dagens Sverige. 

I dessa tidskrifter får dåvarande VD´n för SKF rubriken ”Sune och kulorna” 
(ref), en av makthavarna inom IT-sektorn Christer Fåhreus blir ifrågasatt utifrån 
”Har han kraften” (ref). Det senare appellerar både på handlingskraft samt fysisk 
styrka. Detta i en bransch vars teknikverksamhet inte kräver fysisk styrka22.
Collinsson och Hearn (1996) menar att det finns samband mellan maskulina 
praktiker och ledarskapspraktiker.  Den hegemoniska maskuliniteten tas ofta, av 
dem som tillhör den, för given. De som bär upp den hegemoniska maskuliniteten 
ser inte alltid sig själva som deltagare, aktörer, i en asymmetrisk maktrelation. 
En asymmetri som består av mäns överrepresentation på seniora positioner, 
höga löner och förmåner i tjänsten (SOU 1998:6). Det är få kritiska studier 
genomförda kring relationer mellan män, maskuliniteter och ledarskap 
(Collinsson & Hearn, s 12 1996). Det är om och kring denna hegemoniska 
maskulinitets självklarhet och hur den reproduceras som forskningen står idag. 

Doing gender i organisationer 

Joan Acker (1990, 1999) bidrog med en utveckling av den feministiska teorin 
i och med att hon öppnade upp för och synliggjorde processernas betydelse. 
Genom att belysa organisatoriska praktiker synliggörs både det informella och 
formella i organisationen. En del i detta är att ge kontexten och organisationens 
historia betydelse.  

Processer kring symboler och diskursiva praktiker är med och skapar 
betydelsen av kön i organisationer (Acker 1992, West & Fenstermaker, 1995). 
Korvajärvi (1998, s 23) poängterar att det inte spelar någon roll om de sociala 
aktiviteterna är enkönade eller inte, de skapar ändå indirekt en distinktion mellan 
feminiteter och maskuliniteter. Hon (ibid.) säger till och med att det kan vara i 

                                                          
22 Tvärtom är IKT en teknik som vare sig kräver fysisk styrka eller ger associationer till att 
vara smutsig. Det finns inom den tekniska sektorn en inbyggd föreställning om att arbete med 
teknik kräver styrka och att den är smutsig (Udén, 1996). På ett företag som Alstom Power 
som tillverkar turbiner för industriellt och marint bruk finns idag hjälpmedel som underlättar 
det fysiskt krävande arbetet. Verkstaden är dessutom ren och ljus. I jämförelse med det tunga 
vårdarbetet ter sig här verkstadsarbetet både som renare och mindre fysiskt krävande.  
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de enkönade sociala sammanhangen som doing gender är som mest explicit (på 
en diskursiv nivå). 

Doing gender är en könsteoretisk ansats som öppnar upp för just ett 
processtänkande kring hur kön konstrueras i olika sociala sammanhang, som till 
exempel i industriella organisationer. Mitt syfte har varit att använda denna 
ansats när det gällde att förstå processerna kring teknik, ledarskap och kön på 
Alstom.  

Doing gender är komplext och omfattas av perceptuella, mikropolitiska och 
interaktiva handlingar, göranden, vilka har sin utgångspunkt i organisationens 
vardagliga praktiker (Acker, 1999, West & Fenstermaker s. 9 1995, West & 
Zimmerman, 1987).    

  Dessa två forskare menar att doing gender sker mellan individer och att detta 
är ett skapande som är kopplat till ett situerat lärande där det finns medaktörer. 
Dessa medaktörer blir i processen orienterade i vilken betydelse kön har och 
vilken roll kön spelar i den aktuella situationen.  

Utifrån ett doing gender perspektiv är det centrala vad en individ gör och inte 
vad den är. Perspektivet har med andra ord en riktning mot handling, därmed 
kan det realteras till den interaktiva ansatsen som även den sätter handling i 
fokus.  

Doing gender består till stor del av att för individer hantera situationer, 
interaktion, så att dessa blir passande utifrån kön. Det betyder att vi ständigt 
försöker koda in oss efter vår könstillhörighet och den aktuella situationen, även 
i situationer där könstillhörigheten inte passar in uppstår interaktion som skapar 
kön. I mansdominerade yrken blir det aktuellt för kvinnor att förhålla sig till sin 
könstillhörighet samtidigt med en anpassning till ett maskulint konnoterat 
sammanhang.   

Handlingar är ofta utförda utifrån hur de ska komma att betraktas av övriga 
aktörer.  En central omständighet som påverkar val av handling är aktörens 
könstillhörighet. Doing gender behöver därmed inte alltid att leva upp till de 
normativa koncept som finns kring feminiteter och maskuliniteter. Det är minst 
lika starkt att engagera sig i beteenden som ligger i gränslandet för värderingar 
kring det egna könet (West & Zimmerman, 1987). Här blir denna avhandlings 
tema aktuellt. Nämligen när kvinnor ska utöva ingenjörsyrket i en så traditionellt 
manlig miljö som verkstadsindustrin (Vänje Rosell, 2003). 

Gherardi (1994) talar om olika praktiker som skapar kön. Dessa praktiker 
karaktäriseras av ceremoniellt arbete - ”the gender we do” (ceremonial work) 
och helande arbete - ”the gender we think” (remedial work) (ibid.). Ceremoniellt 
arbete beskriver Gherardi (ibid.) i form av aktiviteter som syftar eller indirekt 
leder till att bibehålla distinktionen mellan kvinnor och män. Dessa aktiviteter, 
eller praktiker, utgörs av olika former av ceremonier som syftar till att framställa 
den egna individen på ett sätt som passar dels den aktuella organisationen dels 
de könsbundna förväntningarna. Det vill säga kvinnor och män antar beteenden 
och attributer som leder till att de traditionella könsrollerna upprätthålls (ibid.). 
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Ett konkret exempel är brev mellan kollegor som inleds med ”Bäste broder”. 
Genom språket bibehålls betydelsen av oss bröder emellan, det manliga 
nätverket och den manliga normen.   

Helande arbete är aktiviteter som iscensätts för att återupprätta en 
könsordning som inte upplevs vara i balans, följa normen. Som exempel ger 
Gherardi (ibid. s 603) situationer där kvinnor i mansdominerade grupper blir 
accepterade ”som en av grabbarna”. Med andra ord blir de en av bröderna och 
får ta del av deras språkbruk och informella strukturer. Det helande arbetet kan 
sägas innebära en djupare betydelse som kan kopplas till det analytiska och hur 
vi undermedvetet tänker om kön. Vidare menar Gherardi att det ceremoniella 
arbetet och det helande arbetet sker växelvis i organisationen, för att på så sätt 
upprätthålla den rådande upplevda balansen mellan könen. Enligt Korvajärvi 
(ibid.) menar Gherardi att interaktionen kring dessa strukturer sker på en nivå 
där förändring är möjlig samtidigt som det också är där som distinktioner mellan 
könen produceras.  

Lena Abrahamsson (2000) talar i sin doktorsavhandling om olika mekanismer 
som efter decentraliseringar och omorganisationer inom industrin bidrar till att 
återställa den traditionella könsordningen. Praktiker som även kan beskrivas i 
termer av ceremoniellt och helande arbete.  

Korvajärvi (1998, s 29) menar att könsskapande processer (doing gender 
perspektiv) är mångfacetterade och inbegriper såväl tal, skrift, symboler, imager 
som känslor. Därmed omfattar hon i sitt teoretiska förhållningssätt Gherardis 
(1994) begrepp helande arbete (remedial work, se ovan) och Joan Ackers (1990) 
könsskapande processer. 

Fyra perspektiv på doing gender  

Korvajärvi (1998) presenterar i sin bok Gendering Dynamics in White Collar 
Work Organizations fyra olika angreppssätt till teoribildningen doing gender,
etnometodologiskt, kulturellt, processinriktat och performativt. En översikt av 
dessa angreppssätt finns i nedanstående tabell (tabell 1). 
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Nyckelprocesser Forskningsfokus 
i aktuell 
organisation

Förväntade 
resultat

”summary of 
gendering 
perspecitves”

Etnometodologiskt 
angreppssätt

interaktion

West, Zimmerman 
och Fenstermaker 

interaktion tillämpad, 
genomförd 
interaktion 

icke jämställdhet 

Kulturellt 
angreppssätt 

symboler och 
meningar 

Davies 

Gherardi 

kultur 

ceremoniellt och 
helande arbete 

Institutioner och 
organisatoriska 
logiker 

subjekt 
positioner 

kulturella koder 

identiteter och 
könstillhörighet 

Processuellt 
angreppssätt 

processer 
och praktiker

Reskin & Pavadic 

Acker

Korvajärvi & 
Kinnunen 

en överdrift av 
skillnader 

fyra processer 

reproduktion 
och förändring 

arbetsgivare och 
arbetstagares 
handlingar 

distinktion 
mellan kvinnor 
och män 

praktiker 

könssegregering, 
underordning 
och 
konstruktionen 
av kön i arbetet 

dominans och 
icke jämställdhet 

lokal dominans 
och icke 
jämställdhet 

Performativt 
angreppssätt 

identiteter

Butler språk och 
upprepade 
handlingar 

diskursiva 
könsidentiteter 

performativ 
tillämpning 

Tabell 1: Olika angreppssätt på doing gender (Korvajärvi, 1998 s 22) 

Det etnometodologiska angreppssättet belyser hur vardagliga interaktioner 
konstruerar kön. Med interaktion menas här effekterna av mötet mellan 
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individer och mellan individer och strukturen i organisationen, det vill säga 
mötet med och mellan det formella och det informella. I forskning utifrån detta 
perspektiv är det övergripande sammanhanget intressant, inte enskilda individers 
värderingar och förhållningssätt. Därmed kan det etnometodologiska 
angreppssättet sägas belysa en övergripande strukturell nivå. Här studeras 
praktiker som påverkar strukturerna, till exempel förväntningar på hur kvinnor 
och män ska vara. Utifrån ett etnometodologiskt angreppssätt skulle dessa 
förväntningar skapas genom interaktionen på en arbetsplats. Korvajärvi (ibid., s, 
23) poängterar att det inte spelar någon roll om de sociala aktiviteterna är 
enkönade eller inte, de skapar ändå indirekt en distinktion mellan det feminina 
och maskulina. Hon (ibid.) säger till och med att det kan vara i de enkönade 
sociala sammanhangen som doing gender är som mest explicit. 

Det etnometodologiska angreppssättet kan sägas belysa praktiker som 
”positionality” och ”self-identities” (ibid., s 30). Forskare som utgår ifrån ett 
etnometodologiskt angreppssätt är till exempel West & Zimmerman (1987).  

Internationellt erkända forskare som utgår ifrån ett kulturellt angreppssätt på
doing gender är Silvia Gherardi och Celia Davies (Korvajärvi 1998., s 24). Här 
poängteras inte interaktionen i organisationen utan istället sägs 
organisationsformen och de logiker som organisationen fungerar utifrån att 
forma kön. Gherardis ( i ibid., s 25) tidigare presenterade teoribildning om 
ceremoniellt och helande arbete kan sägas utvidga det etnometodologiska, 
interaktiva, angreppssättet till att även inbegripa mer subtila strukturer (ibid.)  

Ett processuellt angreppssätt på doing gender utgår ifrån en sociologisk 
ansats som enligt Korvajärvi kan sägas inbegripa både de etnometodologiska 
och kulturella angreppssätten. En utgångspunkt är att könsskillnaderna befästs 
av aktörerna i organisationen, det vill säga de anställda och arbetsgivarna. I 
praktiken betyder det att både kvinnor och män bidrar till de praktiker som 
bibehåller och befäster könsordningen i en organisation (ibid., s 28). Korvajärvi 
(ibid.) menar att angreppssättet belyser den könsmässiga divisionaliseringen 
inom organisationer och att syftet är att noggrant studera mekanismerna som 
iscensätter denna divisionalisering. Ackers (1990) teori om de fyra 
könsskapande processerna hör till detta angreppssätt, se sidan 59.  

Korvajärvi (1998, s 29) menar att doing gender är mångfacetterat och 
inbegriper såväl tal, skrift, symboler, imager som känslor. Därmed kommer hon 
att ligga nära Gherardis begrepp helande arbete (se ovan) och Ackers (1990, 
1999) syn på doing gender. 

Judith Butler presenterar ett performativt angreppssätt på doing gender. Med 
det menas att hon ser på gender som ett aktivt verb som får sitt innehåll genom 
språket. Butler kommer nära Gherardi i sitt resonemang om kvinnor i en 
mansdominerad värld (ibid.). Dock väljer Butler att till skillnad mot Gherardi att 
abstrahera kvinnors reella erfarenheter till olika diskurser ( ibid. s 31). Därmed 
kan Judith Butler sägas komma nära det etnometodologiska angreppssättet på 
doing gender.  
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Projektet på Alstom kan sägas ha utgått ifrån ett processuellt angreppssätt på
doing gender. Detta perspektiv innebär en ansats som inbegriper både det 
etnometodologiska och det kulturella angreppssätten (ibid.).  

Centrala processer 

Doing gender perspektivet kan sägas fungera som en brygga mellan de 
strukturella och processuella angreppssätten på organisationer. Detta eftersom 
perspektivet väver in de informella praktikernas betydelse utan att för den skull 
helt förlora den strukturella betydelsen. När praktiker utgör återkommande 
handlingar som bildar mönster bildar de strukturer, såväl formella som 
informella. 

En relevant fråga som West & Zimmerman (1987) ställer är om vi kan 
undvika doing gender? Det realistiska svaret är att det är oundvikligt. Inte minst 
eftersom könstillhörighet är ett centralt kriterium för indelning av människan. 
Doing gender är det könsteoretiska perspektiv som jag arbetat med i denna 
avhandling. En av utgångspunkterna är att de könsskapande processerna sker i 
vardagen på olika arenor.  Perspektivet ger utrymme för variationer av 
feminiteter respektive maskuliniteter. Därmed öppnas den snävhet det innebär 
att kategorisera in människan i två kategorier, kvinna och man, upp. 
Konstruktionen av kön är ur ett doing gender perspektiv kontextberoende. 

Vad som kan sägas karaktärisera doing gender utifrån min tolkning av 
Korvajärvis (1998) bok ”Gendering Dynamics in White Collar Work 
Organisation” är,  

- att det utgår från ett processtänkande. Det vill säga kön är föränderligt över 
tid och rum. Därmed öppnar ansatsen upp för möjligheten till förändring när det 
gäller distinktionen mellan kvinnor och män.  

- att det förhandlas fram. Olika feminiteters och maskuliniteters innehåll 
skapas i möten mellan människor. Vad som sker i dessa informella och formella 
möten mellan människor av olika kön formar därmed kön, såväl genom handling 
som i text. Ett nyckelord här är interaktion. Vilken betydelse kön har kan sägas 
få sitt innehåll från ”löpande förhandlingar i det sociala samspelet” (Haavind, 
1992). Har vi denna utgångspunkt får vi det också lättare att se förändringar och 
variationer kopplade till kön (ibid.). Exempel på vad jag skulle vilja kalla för 
social förhandling är diskrepansen mellan organisationens policy kring 
ledarskap och vilket sorts ledarskap cheferna verkligen tillämpar i praktiken. 
Genom förhandling mellan retorik och praktik uppstår en vardaglig praktik som 
ger, i det här fallet, ledarskap ett innehåll. Detta är även kopplat till kön genom 
den starka konnotering ledarskap har till maskulinitet.    

- att det ingår i den dagliga verksamheten. Doing gender sker inte på någon 
särskild arena eller sidovagn i organisationen utan skapas (eller görs) i vardagen 
på arbetsplatser och under fritiden.  
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- att hur värderingen eller synen på kön är i en organisation påverkar vad eller 
vilka verksamheter och arbetssätt som värderas. Därmed interagerar skeendena i 
organisationen med de värderingar som organisationen förmedlar.  

- att de värderingar och praktiker som existerar i organisationen också 
påverkar den könsmässiga segregeringen och hierarkiseringen i organisationen.  

Korvajärvi (ibid.) lyfter fram tre former av vardagliga praktiker. De bygger på 
Ackers (1990, 1999) teori om organisatoriska processer som kan sägas 
reproducera kön men också kritiskt granska vilken betydelse kön har i en 
kontext. Praktikerna är, 

- images 
- self-definition 
- interaktion 
Images är enligt min tolkning praktiker som belyser hur ett företagskoncept 

som bygger på könsneutralitet och dikotomisering av kvinnor och män befäster 
det traditionella tänkandet. Från företagets sida är dessa aspekter av intresse 
eftersom ifrågasättande av det traditionella är en viktig del när det gäller att 
utveckla en verksamhet. Detta betyder inte att kön skulle vara den enda 
ingrediensen i denna process men det är en dimension som inte får förbises.  

Self-definition beskriver utifrån min tolkning hur praktiker som leder till 
särbehandling på grund av kön hänförs till individnivå. Eventuella orättvisor 
som egentligen grundar sig i kön sägs bero på individen. Även individerna i en 
organisation kan avfärda orättvisor med att de grundar sig i deras personliga 
kompetens och inte i de förutsättningar som organisationen ger.  

Praktiker som leder till att den hierarkiska eller organisatoriska ordningen 
mellan könen bibehålls eller återuppstår (se Gherardis helande arbete) grundar 
sig i interaktion. Med interaktion menas utifrån min tolkning effekter som 
uppstår genom samspel mellan aktörerna i en organisation samt mellan 
aktörerna och de formella och informella strukturerna.  

Dessa tre former av praktiker kan sägas belysa den möjlighet till att se 
variationer och motsägelsefullheter som ansatsen doing gender ger. Ett 
karaktäristiskt drag för ansatsen doing gender, och som särskiljer det från det 
mer strukturella könsteoretiska perspektivet, är att det öppnar upp för 
förändring. Det är bland annat i det som är motsägelsefullt som möjligheter till 
förändring ligger. 

Praktikerna äger rum både på den formella och informella arenan. Formella 
arenor kan till exempel beskrivas i form av reglerade möten och formaliserade 
nätverk. Exempel på informella arenor är personliga möten under och efter 
arbetstid samt informella nätverk.    

Genom att belysa innehållet i ovanstående tre praktiker öppnas möjligheten 
till att förändra den könsordning som råder i organisationen. Analysen av det 
empiriska materialet kommer därför att utgå ifrån dessa tre praktiker, eller vad 
jag har valt att kalla för dimensioner, samt dimensionen strukturer. Detta 
förhållningssätt ligger förövrigt mycket nära Ackers fyra processer (se ovan). 
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West och Fenstermaker (1995) framför en kritik mot dessa könsskapande 
processer, nämligen att det saknas en länk som binder dem samman. 

Detta tolkar jag som att processerna i teoribildningen presenteras som relativt 
fristående från varandra. Ur ett organisationsanalytsikt perspektiv ger 
processerna förklaringar till kön i organisationer ur olika dimensioner. Utan att 
för den skull visa på relationen dem emellan.  I nedanstående avsnitt presenterar 
jag en modell som vi arbetat med i den forskningsmiljö som jag tillhört under 
avhandlingsarbetet23

En modell för förändring 

Den förändringsmodell som presenteras här nedan är ett försök till att lyfta 
fram och belysa samspelet mellan olika könsskapande processer.  

Förändringsmodellen har sin teoretiska utgångspunkt i Joan Acker´s (1990), 
Elin Kvandes (1999, 2003) och Päivi Korvajärvis (1998) forskning om doing 
gender i organisationer.  

Särskilt Kvande (2003) lägger stor vikt vid den betydelse samspelet mellan 
olika processer i organisationer har. Hon lyfter fram kön som något vi gör, inte 
något vi är (ibid.). Detta synsätt ger oss möjlighet att se variationer och att kön 
är något som ständigt skapas (ibid. s 21). 

Enligt ovanstående genomgång av doing gender äger de könsskapande 
processerna rum på olika arenor och ser olika ut i olika kontexter. Det betyder 
att det finns en asymmetri mellan dessa processer (ibid.). En asymmetri som 
består av olika analytiska och förändringsmässiga nivåer.  

Vid en workshop som anordnades hösten 2001 inom ramen för 
forskningsprojektet Maskuliniteter i rörelse, på Centrum för kvinnoforskning vid 
Stockholms Universitet, presenterade Kvande en modell för analys av 
organisationer. Denna modell var symmetrisk till sin form och baserades på fyra 
olika dimensioner relaterade till varandra. 

Andra forskare som deltog vid denna konferens och har utvecklat detta 
tankesätt kring organisation och kön är Gunnarsson (2003) och Andersson 
(2003). De beskriver processerna som asymmetriska dimensioner som kan 
användas för tolkning av förändringar kopplade till organisation och kön. (ibid., 
Gunnarsson 2003). 

                                                          
23 Vi som främst arbetat med denna modell ur olika perspektiv är Ewa Gunnarsson Arbetslivsinstitutet, Susanne 
Andersson Stockholms Universitet och undertecknad.          
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  Symboler 

Interaktion             Individ-relatering

             

     

 Strukturer 

Figur1: Modell för förändring 

Jag har valt att använda modellen som ett verktyg för både analys och 
förändring.  De fyra dimensionerna är olika till sin karaktär och mer eller mindre 
tidskrävande att arbeta med i ett förändringsarbete. Dimensionerna påverkar var 
och en samt inbördes i olika konstellationer de könsskapande processerna i 
organisationer. De begrepp som används i modellen är influerade av främst 
Ackers (1990) och Korvajärvis (1998) organisationsanalytiska forskning. Mitt 
bidrag i denna teoribildning är att jag använt processbegreppen som verktyg för 
förändring i det förändringsarbete som genomfördes på Alstom under åren 2002 
– 2003. Därmed har jag valt att vända på användningen av processbegreppen 
(dimensionerna). Istället för att använda dem, eller som komplement till, ett 
analytiskt arbete har jag använt begreppen som verktyg i ett förändringsarbete24.

 Dessa verktyg grundar sig i de fyra processbegrepp som Acker (ibid.) arbetat 
fram och jag valt att översätta med i) konstruktion av könsmönster i 
organisationen (arbetsdelning, tillåtna beteenden, löner, hierarkier) ii) 
konstruktionen av symboler och föreställningar (images) som förklarar och 
förstärker könsskillnader, iii) interaktioner mellan kvinnor och män, mellan 
kvinnor och kvinnor samt mellan män och män vilka skapar dels över- och 
underordning dels nätverk och uteslutning, iv) processer som skapar individers 
könsidentitet. Även Päivi Korvajärvis (1998) tre former av vardagliga praktiker 
har influerat mitt arbete med förändringsmodellen. De vardagliga praktikerna 
bygger på Ackers teori om organisatoriska processer som kan sägas reproducera 
                                                          
24 I ett under år 2005 pågående forsknings- och förändringsprojekt används ett könsteoretiskt 
perspektiv som är influerat av samma teoribildning som används i detta projekt;  Gunnarsson, 
E., Andersson, S. och Westberg, H. ”På väg mot en könsmedveten organisation”, paper HSS 
Östersund 2005.

Könsskapande  
processer 
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kön men också kritiskt granska vilken betydelse kön har i en kontext. 
Praktikerna är images, self-definition och interaktion.  

De fyra dimensionerna, eller process begreppen är intressanta att använda sig 
av när vi vill arbeta med förändring av könsstrukturerna. I och med att 
dimensionerna utgörs av processer kopplade till verksamheten öppnas 
möjligheten till förändring av könsstruktuerna i densamma upp. Modellen utgör, 
som jag ser det, genom sin karaktär en länk mellan teoribildning, analys av 
empirin och initierandet av förändringsprocesser. Det är också på det sättet jag 
har valt att använda den i detta avhandlingsarbete. Den teoretiska grunden, 
doing gender perspektivet, till modellen presenteras i detta avsnitt, därefter 
struktureras det empiriska materialet efter modellens dimensioner och slutligen 
initieras förändringsarbetet på Alstom med denna modell som grund. Det är som 
verktyg för förändring jag ser modellens mest nydanande och starkaste punkt. 
Ovanstående resonemang betyder att modellen har flera användningsområden. 
Även om den i första hand har sin tydligaste och starkaste sida som 
förändringsmodell.  

De fyra dimensionerna används, som tidigare nämnts, för analys av empiri 
samtidigt som de är centrala i ett långsiktigt förändringsarbete. I det här fallet 
när det gäller kön, men modellen kan även användas i förändringsarbete med 
andra utgångspunkter än det könsteoretiska.  

De fyra dimensionerna kan sägas utgöra såväl formella som informella 
praktiker. De praktiker som bildar återkommande mönster skapar i sin tur 
strukturer, informella som formella.  

Dimensionen symboler karaktäriseras av bilder och värderingar som företaget 
förmedlar genom text och handling. Ett exempel på symbolism är när vi talar om 
kvinnliga chefer eller kvinnliga professorer. Ordet kvinna sätts framför 
substantivet för att tydliggöra att det handlar om något som faller utanför 
normen (Wahl mfl, 2001). Andra exempel är aktiviteter som förstärker 
könsordningen i organisationen (Acker, 1990). På Alstom fanns till exempel 
nätverket/föreningen Turbinsnäckorna som vände sig till de anställda kvinnorna. 
En praktik som tydliggjorde skillnaden mellan kvinnor och män, inte bara 
genom handling. Namnet Turbinsnäcka symboliserade en traditionell feminitet. 
Med traditionell feminitet menar jag här de förväntningar och föreställningar om 
kvinnor som generellt förmedlas i samhället. Där begrepp som utseende, 
anpassningsbar och underordnad blir centrala. I det här fallet fick tekniken 
genom sin ”alliteration” till det sköra i naturen en feminin betydelse.        

Inom dimensionen symboler är det centralt att arbeta med praktiker som 
påverkar, värderingar kring tekniken. Hur företaget presenteras utåt samt inre 
värderingar av teknik och olika arbetsuppgifter. 

Dimensionen relatering (eller individ-relatering) kan beskrivas utifrån hur 
individerna i organisationen relaterar till företaget, yrket, aktuella 
arbetsuppgifter samt formella och informella aktiviteter. När det gäller praktiken 
relatering behöver följande diskuteras, 



 61

- hur kvinnorna relaterar till de olika karriärmöjligheterna. Empirin visade 
bland annat tendensen till att chefskap och/eller ledartalangprogram valdes bort, 

- ingenjörsrollen och hur kvinnor respektive män relaterar till denna. En 
utförligare diskussion om denna fråga finns tidigare i detta kapitel. 

Interaktion handlar om hur aktörerna i en organisation samspelar med 
organisationens formella och informella strukturer. Viktiga praktiker att lyfta 
fram är, 

- vilka som har tillgång till olika arenor? Det kan handla om informella möten 
som fikaraster eller tillfälliga möten på ett våningsplan,  

- var i den fysiska miljön som de kvinnliga respektive manliga cheferna är 
placerade. 

- nätverkens betydelse. 
Dimensionen strukturer berör främst olika formaliserade aktiviteter i 

organisationen, exempelvis olika formella karriärvägar som chef, projektledare 
eller specialist. Den strukturella dimensionen ligger nära Joan Acker´s (ibid.) 
processbegrepp som hon beskriver som ”konstruktion av könsmönster i 
organisationen” (egen översättning). Struktureringen av kön i en organisation 
utgörs bland annat av arbetsdelningen, lönesättningen och de formella 
hierarkierna. Strukturerar vi organisationen efter befattningar uppdelat på kön 
får vi en bild av könsstrukturen. Strukturerar vi dessutom kön efter lön och 
hierarkier får vi en bredare bild av de formella könsstrukturerna. Strukturerna 
visar en bild över var kvinnor och män finns i organisationen och hur de 
värderas (lön).  

Praktiker som påverkade strukturerna på fallstudieföretaget och behövde 
synliggöras respektive bearbetas var,  

- den sneda horisontella och vertikala könsfördelningen. Det vill säga att 
förändra det faktum att de kvinnliga teknikcheferna återfinns inom vissa 
områden och på samma chefsnivå,  

- att diskutera könssegregerande aktiviteter och innehållet i dessa. 

Vill vi få en långsiktig förändring i en organisation krävs att processer som 
påverkar praktiker som de ovan nämnda symboler, individ-relatering och 
interaktion lyfts fram (Korvajärvi, 1998). Det räcker inte att i ett 
förändringsarbete endast arbeta med de formella strukturerna och det numerära 
antalet kvinnor och män, vilket i det här fallet skulle vara Alstom Powers 
rekryteringsverksamhet och ledarskapsutbildningar för att få fler kvinnliga 
chefer (Vänje Rosell, 2003). Att förändra en organisations formella strukturer är 
betydligt enklare och mindre tidskrävande än att förändra informella praktiker 
kring till exempel bilden av en civilingenjör.  

Förändringsprocesser kring de tidigare nämnda praktikerna behöver inte äga 
rum parallellt utan de kan ske olika över tid och rum. Detta eftersom det 
beroende av praktikens karaktär ställs olika krav på de aktiva handlingar som 
behöver genomföras. 
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4. Forskningsmetoder 

I detta avsnitt redovisas de olika metoder jag och mina medforskare25 kom att 
använda oss av i forskningsprocessen. Med metoder menas här de olika 
angreppssätt och handlingar som vi använde oss av. För läsningens skull 
redovisas dessa i kronologisk ordning. I verkligheten har de olika 
angreppssätten dock, över tid och rum, löpt i och ur varandra.  

Den metodologiska ansatsen innebär ett förhållningssätt där praktiken är 
central. Därför inleds kapitlet med en beskrivning av tillvägagångssätten i 
projektet, därefter följer ett avsnitt om de metodologiska övervägandena. 

Projektets grundsten var förändring i samarbete med berörda aktörer, vilket 
ställde krav på en metod som öppnade upp för de berördas medverkan. 
Flexibilitet i designen av projektet, och lyhördhet för vad som var möjligt och 
inte möjligt i den berörda organisationen, var andra metodologiska krav.  

För att kunna arbeta med förändring och forskning krävdes en metod som dels 
möjliggjorde en öppenhet i val av forskningspraktiker dels möjliggjorde ett 
lärande. Den interaktiva forskningsansatsen innebar ett vetenskapligt 
förhållningssätt som gav förutsättningar för detta arbetssätt. Under rubriken 
”Kunskapsteoretisk anknytning som grund för metodval” förs en diskussion om 
vad jag kunskapsmässigt vann respektive förlorade genom mina metodologiska 
val.  

Initiering av forskningsprojektet 

Nedan följer en beskrivning av projektets framväxt och förankring. En viktig 
aspekt i projektarbetets första fas var att få legitimitet i organisationen.  

I det regionala projekt (se sidan 13) som detta avhandlingsarbete tillhörde 
föregicks forsknings- och utvecklingsarbetet i varje kommun av så kallade 
dialogkonferenser (se sidan 15). Vid dialogkonferensen i Finspång efterlyste 
Alstom ett forsknings- och förändringsprojekt kring deras problematik med att 
rekrytera och behålla kvinnor som chefer. 

Legitimering och access 

Ett av de första stegen i forskningsprocessen var att genom en av 
personalcheferna förankra projektet hos ledningen. Detta var ett viktigt skede i 

                                                          
25 De aktörer som var verksamma i detta projekt. 
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processen i och med att en legitimering från företagets ledning var nödvändig 
för att projektet skulle få status i organisationen.  

Ledningsgruppen för Alstom i Finspång lämnade dock ett förbehåll för att 
delta, att vi inte arbetade med en formaliserad styrgrupp. Ledningens krav 
bottnade i att företaget i det läge som då rådde hade en möteskultur som inte var 
effektiv.

Projektet hamnade här i ett dilemma. Skulle vi följa ett mer traditionellt och 
strukturerat arbetssätt med en formaliserad styrgrupp där de olika parterna 
ingick? Eller skulle vi ha en större öppenhet där parterna kunde mötas och 
utbyta perspektiv och erfarenheter på olika arenor? Enligt min bedömning av 
situationen var det positivt att ledningen hade godkänt projektet. Det var en 
förutsättning för att överhuvudtaget kunna behålla målet förändring. Företaget 
var dessutom ur olika perspektiv för intressant för att i detta läge låsa fast 
förhandlingarna i ett krav på en formaliserad styrgrupp. Organisationen 
representerade ett internationellt verkstadsindustriföretag med, från ledningens 
sida, en öppenhet till att öka andelen kvinnor. Dessutom hade företaget under 
året fått Östergötlands läns jämställdhetspris – JÄMFOTA.  

Min uppfattning om att i det här läget driva projektet vidare utan 
formaliserade krav bottnade i personliga erfarenheter från att ha arbetat med 
jämställdhetsfrågor i en teknikvetenskaplig organisation. Frågan om jämställdhet 
och könsordning är känslig och kan upplevas som hotande i dessa miljöer. 
Samtidigt börjar både industrin och de tekniska universiteten se nödvändigheten 
av att både kvinnor och män arbetar med teknik. Arbetet med att initiera 
förändringsprojekt och få tillgång till empiri att basera forskningen på blir därför 
en balansgång mellan att driva projektet framåt och vara lyhörd för vilka 
möjligheter och arbetssätt som är möjliga i den aktuella organisationen. Det 
centrala här var att de olika parterna fanns med som aktörer i projektet, vilket de 
kom att göra genom att delta i olika fora. Arenor arrangerades där parterna 
kunde mötas och utbyta erfarenheter och perspektiv. Exempel på sådana arenor 
var det initierande planeringsmötet och det första arbetsmötet.     

Under hela projektet fungerade den partssammansatta 
jämställdhetskommitténs ordförande som kontaktperson. Dessutom fungerade 
en före detta ordförande i det lokala civilingenjörsförbundet som informell 
kontaktperson.  

Ytterligare forum för att diskutera projektets former och innehåll kom att bli 
personaldirektörens arbetsgrupp (Human Resource-gruppen), arbetsmöten samt 
informella möten med olika nyckelpersoner. Genom detta arbetssätt kom olika 
aktörer från olika delar av företaget att bli involverade. Med andra ord byggde 
projektet på en interaktivitet med olika aktörer i varierande former beroende på 
forskningens och förändringsarbetets behov. Arbetssättet anpassades till den 
kontext som näringslivet, det vill säga industrin, representerar men utan att för 
den skull ge avkall på forskningens vetenskapliga krav. Förhållningssättet 
möjliggjorde en närhet till en större grupp av aktörer och gav, i det här fallet, en 
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flexibilitet som inte hade varit möjlig med en formaliserad arbetsgrupp eller 
styrgrupp. 

Arbetsprocessen var inte fastställd från början, utan den växte fram i 
samarbete med företaget, vilket bidrog till förankringen i organisationen. 
Aspekter som påverkade val av arbetssätt var organisationsform, de fackliga 
organisationernas grad av engagemang i jämställdhetsfrågor samt formella och 
informella strukturer och arbetssätt på Alstom. 

Vem äger projektet? 

En tydlig ansvarsfördelning redan från projektstart var en förutsättning för att 
arbetet skulle utvecklas i en gynnsam riktning. I det här fallet ansvarade 
företaget för utvecklingsarbetet och jag som doktorand för forskningsarbetet. I 
praktiken kom dessa två processer, forskning samt utveckling/förändring, att gå i 
och ur varandra. Mitt ansvar var dock forskningsmässigt och företagets 
förändringsmässigt.  

Upptakten till ett förändringsarbete kan sägas bestå av två faser, beskrivning 
och tolkning (Svensson, 2002), för att därefter gå över i processer inriktade på 
förändring. De två inledande faserna är inte neutrala, utan de utgår ifrån den 
rådande kontexten samt forskarens och övriga aktörers erfarenheter.  

I det här fallet utgjordes den beskrivande fasen av forskarens tolkning och 
presentation av den empiri som samlades in genom intervjuer med aktörer i 
organisationen. Denna beskrivning kom därefter att utgöra underlag för analys. 
Det var en analys som olika aktörer i den berörda organisationen stod för. Det 
var i detta skede som forskningen på ett tydligt sätt blev interaktiv. Interaktionen 
mellan forskare och företagets aktörer var en förutsättning för att 
förändringsarbetet skulle kunna initieras, eftersom de lokala aktörerna besatt den 
lokala kunskapen om organisationen och befann sig i det aktuella sammanhanget 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Genom detta arbetssätt bidrog de berörda i 
organisationen till analysen av materialet och organisationen. Denna analys 
kunde leda till handling, det vill säga initierandet av förändringsprocesser. 

Ett engagemang från företaget var därför centralt i den interaktiva 
forskningen. Det fanns inte färdiga lösningar att presentera, utan lösningarna 
skapades i ett öppet samarbete mellan forskare och aktörer i organisationen. 
Vilka som blir aktörer i dessa processer beror på de lokala förhållandena i varje 
enskild organisation. I det här fallet tydliggjordes redan från början kraven på 
företagets ansvar när det gällde delaktighet och medverkan, både när det gällde 
insamling av empiri och förändringsarbetet.  
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Insamling av empiri 

Projektet inleddes med en intervjuserie. Upplägget av dessa var inspirerad av 
metodansatsen grounded theory (Starrin mfl, 1991). Syftet med intervjuerna var 
att de skulle ge kunskap om vilken betydelse kön hade i organisationen och hur 
kön gjordes på ett verkstadsindustriföretag som Alstom. Detta för att få ett 
underlag för de förändringsprocesser som planerades. Intervjuerna var 
semistrukturerade. De hade karaktären av samtal och utgick ifrån ett antal 
temata; 

Arbetssituation 
Karriär
Teknik 
Organisationskultur 
Föreställningar och förväntningar 
Feminitet 
Föräldraskap och yrkesliv 
Lön 

Varje intervju pågick mellan 1 ½ - 2 timmar och spelades in på en mini-
discspelare, vilken gav god ljudkvalitet. Därefter skrevs de ut i sin helhet. Det 
senare är en viktig del i forskningsprocessen eftersom frågeställningar som inte 
alltid blir uppmärksammade i intervjusituationen synliggörs och kan lyftas fram. 
Endast en av informanterna (kvinna) ville inte att samtalet spelades in. Vid detta 
tillfälle förde jag handskrivna anteckningar, vilket jag för övrigt gjorde som 
komplement till samtliga intervjuer.  

Intervjuerna ägde rum på informanternas respektive arbetsenheter. Jag har 
valt att kalla de aktörer som medverkade i intervjuerna för informanter 
(Nordenstam, 1968). Informanternas roll var att dels ge information om 
företaget och organisationen dels föra en dialog med mig som forskare om de 
olika teman jag hade arbetat fram innan intervjuerna genomfördes (Widerberg, 
2002).  

Varje intervjutillfälle blev specifikt eftersom varje enskild informant bidrog 
med sina unika erfarenheter, samtidigt som samtliga teman berördes och ett 
antal fördjupades (Starrin mfl, 1991). 

Det tema som inte fördjupades av någon informant utan endast berördes 
kortfattat var frågan om lön. Det fanns flera orsaker till detta. Jag hade redan i 
förväg valt att inte gå in på hur stora månadslöner varje informant hade, utan 
istället bad jag dem beskriva eventuella förmåner, och om de var nöjda med 
lönesättningen. Det innebar att vi inte diskuterade siffror, utan istället kom 
aktörernas uppfattningar om lön i fokus. Detta eftersom studien är kvalitativ till 
sin karaktär och inte inriktad på kvantitativa data.  
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Informanterna och urval 

Alstom kan beskrivas som en civilingenjörstät organisation. Av cheferna är de 
flesta ingenjörer eller civilingenjörer. Vid intervjutillfället fanns totalt 194 
chefer på företaget i Finspång och av dessa var tio stycken kvinnor.  I den 
intervjuserie som genomfördes deltog 20 kvinnor som informanter. Av dessa var 
tio chefer - varav sju hade teknisk bakgrund. Två var före detta chefer 
(civilingenjörer) som slutat i företaget. Två var civilingenjörer som valt bort 
chefskapet och fanns kvar på företaget, sex var kvinnor som inte var chefer, men 
hade en teknisk bakgrund. Förutom dessa personer intervjuades sju män varav 
samtliga hade en teknisk bakgrund. Totalt intervjuades 27 personer varav 24 var 
någon form av ingenjör. Därutöver genomfördes informella, icke inspelade, 
samtal med personaldirektören och det lokala civilingenjörsförbundets före detta 
ordförande.  

Samtliga kvinnor som var chefer vid tidpunkten för intervjuerna var givna 
som informanter. Övriga informanter blev utvalda av ordföranden i Alstom 
Powers jämställdhetsråd samt före detta ordföranden i Civilingenjörsförbundets 
lokalavdelning i samråd med mig som forskare. När det gällde de informanter 
som var kvinnor var kriterierna att i första hand intervjua de som var chefer. 
Därefter valde vi ut ytterligare tio kvinnor som dels hade erfarenhet av att vara 
chef på företaget (två personer) dels sågs som eventuellt blivande chefer och 
hade en teknisk bakgrund (tio personer). Intervjuerna med männen genomfördes 
för att få en spegling av vad som framkom i intervjuerna med kvinnorna. En 
mindre grupp män valdes ut. De var chefer på samma nivå som kvinnorna eller 
hade befattningar som gjorde dem intressanta att intervjua. Den senare gruppen 
bestod av verkställande direktören och Sverigechefen, en segmentschef, en så 
kallad tvåbokstavschef samt jämställdhetskommitténs ordförande. 

Kön / Position 

samt 

utbildning 

Chefer Icke chefer Chefer samt 

icke chefer 

Varav 

ingenjörer

Kvinnor      10              10               20             17 

Män        7                _                 7               7 

Totalt      17              10                27             24 

Tabell 2: Antalet intervjuade informanter 
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De kvinnliga intervjupersonerna är relativt unga, den yngsta kvinnan var 26 år 
och den äldsta 44 år (medelåldern var 35 år). Motsvarande siffror bland de 
kvinnor som tidigare innehaft en chefsposition och som arbetade kvar på Alstom 
var 36 år respektive 41 år (medelåldern var 38 år).  

De informanter som var utvalda fick före intervjutillfället ett brev som 
informerade om projektet och dess syfte (se bilaga 1 och 2). Det lades även ut 
information om projektet på företagets intranät. Informationsbrevet var 
undertecknat av jämställdhetskommitténs ordförande, som även kom att fungera 
som kontaktperson igenom hela projektfasen.  

Före varje intervju kontaktades informanten via telefon och fick information 
om projektets upplägg och tillfrågades om hon/han ville delta i 
intervjuundersökningen. Samtliga tillfrågade var positiva och tackade ja till att 
medverka   

Analys av intervjuerna 

Forskningsansatsen i denna studie kan beskrivas som abduktiv. Abduktion 
innebär att existerande teoribildning används men justeras med hänsyn till den 
aktuella fallstudiens empiri och begreppet förståelse (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Det innebär att vi från början inte riktigt visste vad problematiken ”få 
kvinnor som är chefer inom teknikenheterna på Alstom” bottnade i. Med hjälp 
av det empiriska material intervjuerna och de olika arbetsmötena gav kunde vi 
ringa in processer som påverkade könsordningen på företaget. Genom att 
synliggöra dessa processer kunde vi arbeta vidare med förändringsarbetet i 
organisationen.  

Analysen av intervjumaterialet utgick ifrån den könsteoretiska ansatsen doing 
gender som presenteras i kapitlet om teoretiska utgångspunkter. Den bygger på 
de fyra dimensionerna, images, self-definitions, interactions och structures 
(Acker 1990, Korvajärvi, 1998, Kvande 2003). Dimensionerna ingår även i den 
modell för förändringsarbete som jag presenterat tidigare i denna avhandling (se 
även Gunnarsson mfl 2003, Vänje Rosell 2003).  

De fyra dimensionerna är processinriktade och kan därför sägas spegla 
interaktivitet kring begreppen kön, organisation och teknik. Att sortera in 
empirin från intervjuernas teman under de fyra processdimensionerna var ett sätt 
att få dem ”mättade” och därigenom ge dem ett vetenskapligt innehåll. Mättning 
innebär i det här fallet att det begreppsmässiga innehållet knyts till lokala 
erfarenheter som gjorts av de berörda i den aktuella organisationen (Starrin mfl 
1991).26

                                                          
26 Inom ramen för grounded theory traditionen används begreppet mättad. Det innebär att ett 
begrepps betydelse fylls upp med empiriska data till dess betydelse blivit mättad. För läsning 
om grounded theory se Från upptäckt till presentation : om kvalitativ metod och 
teorigenerering på empirisk grund av  Bengt Starrin mfl (1991). 
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Ett annat arbetssätt hade varit att använda de i avhandlingen tre centrala 
begreppen organisation, teknik och kön, som ett analysinstrument. Det hade 
dock enligt min uppfattning blivit alltför statiskt då varje kategorisering hade 
inneburit att avgöra om temat tillhörde organisation, teknik eller kön. Genom 
den metodbearbetning jag valde kommer istället processerna kring begreppen 
organisation, teknik och kön att stå i fokus. Jag bedömde att denna analysmetod 
gav en säkrare grund för förändringsarbetets generering av eventuella teorier.  

En interaktiv ansats 

Den interaktiva forskningsprocessen måste organiseras. Utgångspunkten är att 
arrangera forskningen som en lärprocess i form av gemensam kunskapsbildning. 
Det innebär att den interaktiva forskningen innehåller inslag som är ovanliga i 
traditionell forskning. Som exempel kan nämnas den demokratiska 
utgångspunkten när det gäller synen på kunskap, där den praktiska 
erfarenhetsbaserade kunskapen har samma tyngd som den teoretiska. 

Initierande möte 

Första steget i den interaktiva fasen var ett gemensamt arbetsmöte (se tabell 3, 
sidan 85).  

Syftet med detta arbetsmöte var att utifrån en beskrivning av 
intervjumaterialet ge utrymme för tolkning, samt att diskutera var i 
organisationen ett förändringsarbete kunde initieras. En viktig aspekt var att det 
skulle ingå i befintlig verksamhet utan att det för den skull förlorade profilen av 
att vara ett genusprojekt. Arbetsmötet inleddes med en presentation av den första 
analysen av ett urval intervjuer. Under denna presentation gavs utrymme för 
kommentarer från deltagarna. På så vis öppnades det upp för en gemensam 
tolkning och analys av det presenterade materialet. Det medförde även en viss 
grad av validitet eftersom de berörda var aktiva i tolkningsprocessen. Detta är 
också angeläget utifrån att kvalitativ forskning bör ha en empirisk förankring 
och trovärdighet (Alvesson & Sköldberg s 358, 1994).  

Under andra halvan av detta arbetsmöte innebar arbetsformen att i mindre 
grupper diskutera frågeställningar som relaterade till empirin från intervjuerna. I 
uppgiften ingick även att diskutera förslag på praktisk handling, som kunde 
kopplas till de olika ”svaren”.  Dessa förslag presenteras i kapitel fem. 

Även ledarskapsprogrammet Gnistan och dess synsätt presenterades under 
denna dag av en av de ansvariga för denna verksamhet. 

Analys av empirin har skett under arbetets gång vid de olika aktiviteterna och 
tillsammans med berörda aktörer. En brist utifrån det interaktiva perspektivet 
var att aktörerna inte deltog i samtliga metodologiska steg. Aktörerna har 
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framförallt varit aktiva i planeringsfasen och genomförandefasen samt vid de 
arbetsmöten där empiri från intervjumaterialet redovisades. Däremot har de inte 
varit medverkande vid den analytiska processen kring förändringsarbetet.  

Kraftgruppen bildas 

Som ett resultat av ovanstående arbetsmöte bildades en förändringsgrupp 
bestående av aktörer i den egna organisationen. Denna grupp fick namnet 
Kraftgruppen. Forskningsarbetet kom att fortgå parallellt med Kraftgruppens 
förändringsarbete. Det innebar att ytterligare empiri kom att tillföras både den 
vetenskapliga kunskapsproduktionen och Kraftgruppen i ett ömsesidigt utbyte. 

Kraftgruppen bildades i februari 2002 som ett avgränsat ettårigt projekt.  
Projektet avslutades, som planerat, efter ett års arbete trots att det inom företaget 
fanns delade meningar om projektet skulle löpa vidare eller inte. Under det år 
som Kraftgruppen var verksamt arrangerade aktörerna två arbetsmöten samt 
arbetade fram ett antal aktiviteter och målsättningar (se kapitel fem). Samtliga 
tre arbetsmöten byggde på varandra och fungerade dels som återkopplare i 
forsknings- och utvecklingsarbetet dels som katalysatorer för förändringsarbetet. 
Initiativtagare och arrangör av de två senare var Kraftgruppen. 

Kraftgruppen träffades regelbundet under arbetsåret. Under våren och 
sommaren 2002 fanns jag som forskare inte tillgänglig för projektet. Det visade 
sig då att Kraftgruppen och företaget tog ett större ansvar och på eget initiativ 
initierade olika aktiviteter. En närmare beskrivning av Kraftgruppen och dess 
verksamhet finns på sidan 122 ff. 

Kunskapsteoretisk anknytning som grund för metodval 

Valet av metodologisk ansats är grundläggande för vilken sorts kunskap, som 
kommer att genereras. Vill vi få en djupare förståelse för vilken roll kön spelar, i 
förhållande till teknik och ledarskap i industriella organisationer, krävs ett 
vetenskapskritiskt förhållningssätt. Ett feministiskt perspektiv innebär att 
anlägga ett vetenskapskritiskt förhållningssätt som synliggör de maktstrukturer, 
formella som informella, som styr kunskapsproduktionen (Thurén 2003, 
Maguire 2001).  

Två centrala punkter i valet av metod i detta forskningsprojekt var, precis som 
i en brittisk studie (Coleman & Rippin, 2000) med liknande inriktning, att den; 
(i) möjliggjorde och öppnade upp för den feministiska kritiken av så kallad 
objektiv forskning, (ii) öppnade upp för en forskningsprocess som möjliggjorde 
handling och förändring.  
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Interaktiv forskning medför en kunskapssyn som grundar sig på ett samspel 
mellan metod och teoribildning. I det här fallet var doing gender den 
grundläggande teoretiska basen. Det innebär att det i forskningsprocessen är 
svårt, ibland omöjligt, att skilja metodarbete från teorigenerering. Den 
interaktiva forskningen kan sägas sträva efter en närhet mellan teori och praktik, 
där dessa två dimensioners innehåll bygger på varandra. En god teori bygger på 
praktiska erfarenheter, så kallade erfarenhetsbaserad kunskap (Johannessen, 
1985).     

Valet av metod grundade sig på olika aspekter.  
- Den könsteoretiska ansats jag använde mig av, doing gender, ligger 

kunskapsteoretiskt nära den kunskapssyn som den interaktiva forskningen 
medför. 

- Den interaktiva ansatsen möjliggjorde en djupare och mer praktiskt 
orienterad kunskap grundad på lokala erfarenheter och mer generella teorier i 
samspel. 

- Den interaktiva ansatsen medför ett flexibelt arbetssätt som innebar ett nära 
samarbete med aktörerna i den aktuella organisationen.  

- Den problematik27 vi skulle undersöka var delvis okänd och den interaktiva 
ansatsen öppnade upp för aktörernas erfarenheter och för begrepp som förstå och 
förklara.  

Den grundläggande utgångspunkten har varit förändring. I det här fallet har 
det handlat om att studera könsskapande processer kring formella och informella 
strukturer i organisationen. För att utifrån kunskap om dessa initiera 
förändringsprocesser i organisationen som syftade till att öka andelen kvinnor 
som var chefer. 

Metodvalet ligger i linje med det syfte avhandlingsarbetet har haft, nämligen 
att;

- Synliggöra processer och praktiker i organisationen, som dels utgör 
möjligheter dels hinder för de kvinnor som valt en otraditionell 
yrkeskarriär som ingenjör och chef. 

- Utifrån ovanstående kunskap initiera förändringsprocesser tillsammans 
med aktörer i organisationen för att öka andelen kvinnor som chefer. 

Processerna har varit det centrala i forskningen och inte resultatet av dessa. 
För att förändra könsmaktordningen i en organisation krävs många års 
kontinuerligt arbete. Den arbetstid som ett avhandlingsarbete utgör kan bara 
bidra till en grundläggande kunskap om och en initiering av dessa processer.    

Metodologiska dilemman 

Inom ramen för den interaktiva forskningen, både i det praktiska arbetet och i 
skrivprocessen, uppstod en rad dilemman.  
                                                          
27 Enkelt uttryckt bottnade avhandlingsprojektet i problematiken ”få kvinnor som arbetar med 
teknik och är chefer”.  
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Dessa kan beskrivas i begreppsparen förstå – förklara, distans – närhet samt 
generell – kontextuell kunskap. 

Det finns alltid en risk med att dikotomisera begrepp. Dikotomiseringen 
befäster eller stärker motsatserna i begreppsparen. Begreppens innebörd blir 
snävare i och med att de ställs mot varandra, beskrivs som varandras 
kontrahenter. Jag har ändå valt att redovisa mina dilemman på detta sätt i och 
med att det förenklar för läsaren och skapar en struktur i metodbeskrivningen. 
Förstå och förklara samt generell och kontextuell kunskap har fått egna rubriker 
medan närhet och distans diskuteras i avsnittet om forskningspraktiker.  

En central del i denna typ av forskning är att den genererade teorin skall ha 
praktisk relevans, i det här fallet innebär det att den ska vara handlingsrelevant 
för aktörer i arbetslivet.

Inledningsvis krävdes en förståelse i form av empiri att grunda 
förändringsarbetet på.  Inte minst för att kunna lägga grunden till ett långsiktigt 
och hållbart förändringsarbete.  

När det gäller förförståelse är det svårt, eller nästintill omöjligt, att gå in i ett 
sammanhang utan några föreställningar om det aktuella området. Vi bär alla 
med oss erfarenheter och föreställningar från tidigare situationer där vi varit 
aktiva. I detta fall hade jag som forskare vid projektets start en viss teoretisk 
förförståelse samtidigt som jag gick in i projektet utan specificerade hypoteser. 
Jag bar även med mig praktiska erfarenheter från tidigare arbete med 
jämställdhet i en traditionell hierarkisk organisation, vars verksamhet var 
teknikvetenskap.  

Utan denna praktiska förförståelse hade det varit svårt att dels strukturera 
innehållet i intervjuerna dels iscensätta ett förändringsarbete på företaget. Med 
andra ord var mina tidigare erfarenheter betydelsefulla för genomförandet av 
den forskningsmetod jag valde att arbeta med; den interaktiva ansatsen.  

Olika faser, olika behov av forskningsmetodik 

I den inledande fasen av ett interaktivt forskningsarbete är det viktigt att vara 
lyhörd för organisationens informella arbetssätt, för att kunna ställa det i motsats 
till hur strukturerat forskningsarbetet behöver vara i den inledande fasen.  

Enligt min mening är det viktigt att i uppbyggnadsfasen av ett projekt hitta 
den optimala skärningspunkt, där forskningens krav på struktur kan möta de 
lokala organisatoriska förutsättningarna. Utgångspunkten här kom att bli en 
öppen process där forskningsstrategierna skapades under arbetets gång. Det 
innebar ett förhållningssätt som utgick från lokala förutsättningar och 
möjligheter. Argumenten var att, 

- det ur ett samhällsperspektiv var viktigt att få kunskap från den 
traditionella verkstadsindustrin om teknik, ledarskap och kön,  
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- Alstom Power bedömdes vara ett intressant företag28 och att projektets 
design borde anpassas efter de lokala förutsättningarna, 

- ämnets karaktär innebar en avvägning av hur radikala respektive 
formaliserade vi forskare kunde vara i början, det vill säga att finna 
skärningspunkten enligt ovan.  

Med radikal menar jag här hur starkt frågan om kön kunde drivas i 
organisationen utan att projektet skulle komma att drabbas av bakslag, backlash. 
Det handlade om att finna en balans så att förändringsprocesser initierades utan 
att motståndet blev för massivt.  

Även andra studier förmedlar erfarenheten av hur nödvändigt det är att göra 
en avvägning av hur progressivt frågan om kön kan drivas i ett förändringsarbete 
(Coleman & Rippin, 2000), utan att den väcker för starkt motstånd. I ovan 
nämnda brittiska studie kom det att handla om att flytta fokus från kön till 
vardagliga organisatoriska praktiker som beslutsfattande och 
arbetsbeskrivningar (ibid.). I inledningsfasen till förändringsarbetet i Coleman´s 
och Rippin´s studie undvek de talet om kön. Detta är en kulturskillnad mot 
Sverige och kanske också de övriga nordiska länderna. Där frågan om kön finns 
på den vardagliga agendan och förändringsprojekt med ett könsperspektiv inte 
upplevs som alltför radikala. I vår miljö ligger svårigheten istället i att finna 
ovan nämnda balans. 

Projektet på Alstom Power hade en inledningsfas och en interaktiv fas. Dessa 
krävde var sin metodik för datainsamling och analys. Intervjuerna med 
informanterna kan ses som en introduktion till den interaktiva ansatsen, se 
nedan, med syftet att samla in empiri och kunskap om organisationen. Kurt 
Lewin (i Westlander 1999) kallar detta för fact-finding.  

Ett centralt krav i den interaktiva fasen var att de lokala aktörerna, i det här 
fallet personalen på Alstom Power, tog ansvar för de förändringsprocesser som 
forsknings- och utvecklingsprojektet kom att iscensätta. I det interaktiva 
forskningsarbetet är organisationens intresse och engagemang grundläggande 
för att ett förändringsarbete ska vara möjligt att genomföra. Det betyder att 
viljan till förändring måste finnas hos dem som det berör, det vill säga både 
anställda och företagets ledning. Projekt och arbetsform måste därför förankras i 
den aktuella organisationen redan i det initiala skedet.  

Forskarrollen 

I detta arbete har jag valt att använda mig av begreppet aktör istället för 
begreppet praktiker (när det gäller de som var aktiva från organisationens sida), 
                                                          
28 Det saknas kunskap om vilken betydelse kön har inom den verkstadstekniska branschen.  
Det innebär att det behövs god empir från området för att utveckla teoribildningen om 
organisation, teknik och kön. Det finns även ett samhällspolitiskt intresse för att öka andelen 
kvinnor inom teknikområdet.
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vilket är betydligt vanligare inom den interaktiva forskningen. Det finns två 
anledningar till detta. Den första är att jag utifrån ett demokratiskt perspektiv 
uppfattar begreppet aktör mer jämbördigt än begreppet praktiker. Mitt synsätt är 
att både jag som forskare och de ute på fältet är aktörer, även om vi bär med oss 
kunskaper från olika områden. Går vi tillbaka i tiden hittar vi begreppet 
praktiker i form av engelskans practitioner (Lewin, 1946). Lewins kunskapssyn 
var dock mer traditionell med viss inriktning mot det experimentella, även om 
han betonade det demokratiska synsättet. Idag är kunskapsfältet mer utvecklat, 
inte minst inom den kvalitativa aktionsinriktade forskningen. Begreppet aktör 
kan därför tyckas mer passande. 

Forskarens och övriga aktörers utbildning, klass, kön och erfarenheter är 
avgörande för vilken kunskap forskningen kommer att ge. Aspekter som 
påverkar forskarsituationen är bland annat kön, ålder och utbildningsnivå (Hee 
Pedersen & Gunnarsson 2004, Esseveld & Davies 1989).  

I det här fallet var en majoritet av de individer som intervjuades 
civilingenjörer och kvinnor. De flesta av dessa kvinnor befann sig i 
åldersintervallet 30 – 40.  Det innebar att jag ur ett maktperspektiv var tämligen 
jämlik med dessa informanter. Vi var i samma ålder, hade högskoleutbildning, 
liknande familjesituation samt erfarenheter från att vara kvinna inom den 
tekniska sektorn.   

Karen Davies (1999) skriver att närhet, tillit och känslighet är tre egenskaper 
som behöver vara närvarande i den kvalitativa forskningsprocessen. Närheten är 
central i de kvalitativa intervjuer som genomfördes vid Alstom Power. Att 
kunna delge sina egna erfarenheter ger stort mervärde till intervjun. 
Känsligheten är viktig för att kunna analysera och ställa följdfrågor under 
intervjuns gång. Tillit skapas genom förtroende. I det här fallet skapades den 
genom lovad anonymitet, företagets sanktionering av projektet, samt att 
maktförhållandet i intervjuerna var balanserat. 

Projektet var förlagt till en annan ort än min ordinarie arbetsplats, vilket gav 
en naturlig möjlighet till både gränsdragning och reflektion. Det finns annars en 
stor risk vid den här typen av forskning att som forskare komma för nära de 
aktuella aktörerna. Distans ger möjlighet till reflektion och därmed att 
synliggöra praktiker som kan vara svåra att se som aktör i kontexten, med andra 
ord är distans och reflektion en viktig del i kunskapsproduktionen. 

När det gällde intervjuerna med männen var det positivt att jag hade min 
tillhörighet som forskarstuderande vid en teknisk högskola samt erfarenhet från 
att tidigare ha arbetat där. Det gav en viss status. Samtidigt var maktbalansen i 
dessa intervjuer inte lika balanserad som i intervjuerna med kvinnorna. Här hade 
ålder (de flesta män var något äldre), position och det faktum att de var män 
betydelse för maktrelationen. Det tog sig bland annat uttryck i att det inte var 
lika lätt att i samtalen hitta igenkännanden, det vill säga situationer som vi båda 
hade upplevt. 
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I avhandlingsarbetet har min roll som forskare sett olika ut i olika faser. I den 
inledande fasen bestod den av att förankra projektet i organisationen samt 
genomföra intervjuerna.  

Nästa steg i forskningsprocessen hade en tydligare interaktiv prägel. Den 
bestod av aktiviteter där jag som forskare och aktörer samverkade. Som exempel 
kan nämnas Arbetsmöte om förändringsarbete och Kraftgruppsseminariet. Den 
slutliga analyserande och skrivande fasen har haft en vetenskapligt traditionell 
prägel där jag som forskare haft det största ansvaret. Återkoppling i form av 
tolkningar av det empiriska materialet har skett i samband med de olika 
seminarierna, som arrangerades främst inom ramen för Kraftgruppens arbete.      

Det är viktigt att vara medveten om vilka processer en forskningsintervju 
kring ett så maktrelaterat område som kön kan leda till hos de enskilda 
informanterna. I det här fallet satte samtalen igång reflektioner kring betydelsen 
av kön, både när det gällde den intervjuades yrkesliv och privatliv. Vem som har 
ansvaret för en individuell uppföljning av informanterna är viktigt att diskutera i 
förväg. Är det den aktuella organisationen eller är det forskaren själv? En brist i 
detta projekt var att vi (arbetsgivaren, de fackliga organisationerna, forskarna) 
inte arbetade med den frågeställningen och gav möjlighet till individuell 
uppföljning av informanterna och övriga, som deltog i projektet.  

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som kommer från den kvantitativa 
forskningstraditionen. Reliabilitet står för möjligheten att upprepa mätningar i 
studien och validitet att det som avsågs att mäta verkligen mättes.  

Hur ska då dessa begrepp behandlas i en kvalitativ studie med en interaktiv 
ansats? En del forskare menar att de inte hör hemma i den kvalitativa 
forskningen (se tex Widerberg, K. 2002). Däremot ska forskningen bedrivas på 
ett sådant sätt att den är möjlig för utomstående att kritiskt granska och sätta sig 
in i. Det kan bli motsägelsefullt att använda sig av begrepp som står för 
upprepbarhet och mätning i studier där den kunskapsteoretiska ansatsen bland 
annat öppnar upp för kontextens betydelse (att varje organisation är unik), det 
oförutsägbara och aktörernas individuella erfarenheter.     

Mitt förhållningssätt här har varit att inte ge avkall på vetenskapligheten i 
forskningsprojektet. Indirekt har jag tagit hänsyn till begreppen validitet och 
reliabilitet. Utan att för den skull begränsa mig till den kvantitativa bemärkelsen. 
Det betyder att jag, 

- i möjligaste mån beskrivit arbetssättet och hur vi gått tillväga i 
forskningsprocessen. 

- genomfört ett antal återkopplingar med de berörda aktörerna för att få en 
dialog kring tolkningarna av empirin. 
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I kvalitativ reflekterande forskning bör det finnas en genomtänkt logik när det 
gäller såväl inhämtande som bearbetning av det empiriska materialet (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). Utgångspunkten här var genomföra planerade samtal, samt 
att iscensätta olika aktiviteter för att få en god empirisk förankring (ibid.).  

Istället för begreppet validitet använder sig Joan Acker med flera (1983) av 
begreppet tolkningsrelevans eller adequacy. Det inbegriper en inre logik och 
relevans i den insamlade empirin29. Adequacy innebär såväl relevans mellan 
tolkningen av den egna empirin och den aktuella teoribildningen som hur väl de 
empiriska resultaten speglar det vi vill säga med vår forskning.   

Generaliserbarhet och kontextrelaterad kunskap 

Inom den interaktiva forskningen förs idag en diskussion om betydelsen av att 
generera både generell kunskap och kontextrelaterad kunskap30.

Ambitionen inom forskningen är att få fram generaliserbar kunskap. Inom 
interaktiv forskning och aktionsforskning finns ett dilemma mellan just 
forskarens behov av att kunna generalisera kunskap och aktörernas behov av 
kontextuell kunskap (Aagaard & Svensson, 2006). Det har i sin tur lett till att 
prioriteringen av kontextuell kunskap gjort det oklart hur vetenskapliga teorier 
relaterat till enskilda fallstudier (Toulmin, S. 1996 s 211). Det är viktigt att inte 
förlora greppet om forskningen och teoriernas relevans. Stephen Toulmin (ibid. 
s 211) poängterar att teoriernas uppgift är att förklara varför en praktik är mer 
lämplig i en situation, kontext, än i en annan.   

När det gäller den samtida internationella diskussionen om metod och 
vetenskap är begrepp som generaliserbarhet, universalitet, kontextualitet och 
vetenskaplig neutralitet aktuella (Delanty, G. & Strydon, P. 2003). 

Universalitet behöver inte stå för det sanna, tidlösa och allena rådande, utan i 
dagens samhällsvetenskapliga forskning talas det om en begränsad universalitet. 
Det betyder att kunskapen kan vara universell i sitt sammanhang, sin kontext. 
Exempelvis kan det här projektet generera en begränsad universell kunskap om 
verkstadsindustriföretag i början av 2000-talet.  

I fallet Alstom Power är det de kvinnor som är chefer och ingenjörer, som 
besitter kunskapen om hur det är att vara kvinna, chef och arbeta med teknik på 
Alstom Power. Dessa kvinnor bär en erfarenhetsbaserad kunskap som är unik 
och alltså kontextrelaterad. Min roll som forskare i denna process var att 
abstrahera empirin i relation till kön, industriell organisation och ledarskap, och 
                                                          
29 Ewa Gunnarsson (1994) tar i sin doktorsavhandling Att våga väga jämt upp en diskussion 
om begreppet adequacy. 

30 Kurt Aaagaard Nilsen, Roskilde Universitetscenter tog upp denna fråga vid en föreläsning 
på Arbetslivsinstitutet i februari 2004. Temat för hans föreläsning var "Kundskabsteori bag 
aktionsforskning. Grundantagelser og praktiske udformninger af dialoger mellem 
ekspertbaseret viden i konkrete aktionsforskningsprojekter".   
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att bistå med vetenskaplig kunskap i förändringsarbetet. Syftet var att skapa 
processer där den praktiska kunskapen och den vetenskapliga möttes och 
värderades lika. Detta gav en dynamik som öppnade upp för förändring och 
därmed också ny kunskap.  

Fallstudier är var och en för sig exempel på hur det kan vara och intressanta 
på grund av den lokala kontext de representerar. Vi kan nå en generaliserbarhet 
kring en problemställning eller en forskningsfråga när vi lägger ihop 
erfarenheter från ett flertal fallstudier. Även om målet med den interaktiva 
forskningen är att nå lokal kontextbunden kunskap på ett djupare plan får den 
mer allmängiltiga kunskapen inte glömmas bort (Aagaard Nielsen & Lauridsen, 
2000). Den mer allmänna vetenskapliga kunskapen och den lokala kunskapen är 
två olika baser för kunskap om det aktuella ämnet, som i forskningsprocessen 
ska värderas lika. I mötet mellan de olika kunskapsformerna uppstår en 
dynamik, som i bästa fall leder till ny kunskap med praktisk relevans, samt 
generering av nya teorier inom det aktuella vetenskapsområdet.  

En generell kunskap om till exempel förändringsprocesser kring 
könsmaktsystemet kan vi få om vi lägger samman vunna erfarenheter från olika 
projekt.  Det kräver dock reflektion och dokumentation av dels vad som skett i 
varje enskilt projekt, dels vad de olika projekten ger tillsammans (Svensson & 
von Otter, 2001).  

Att synliggöra praktiker som skapar betydelsen av kön är ett sätt att förklara 
hur konstruktionen av kön går till. Det blir därmed även underlag för en 
generaliserbarhet.  

Att tala om vetenskaplig neutralitet inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen är inte helt tidsenligt. Det kan till och med vara missvisande. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen är och ska vara nära kopplad till praktiken, 
den aktuella kontexten. En viktig del i detta är att ta del i samhällsdebatten och 
låta det som pågår ”därute” ta plats i det vetenskapliga samtalet (Delanty, G. & 
Strydon, P. 2003). 

Förklara och förstå 

Den tyske filosofen och historikern Wilhelm Dilthey (1833-1911) lyfte fram 
dualismen mellan att förklara och att förstå, där förklara genom experiment var 
naturvetenskapens redskap och förstå genom tolkning samhällsvetarens. Paul 
Ricoeur (1993) har på senare tid lyft fram behovet av att det behövs en förnyelse 
i form av komplement mellan dessa dualistiska begrepp. Vi ska inte behöva 
välja ”sida”, utan istället se att dessa begrepp kan komplettera varandra, och 
mycket väl kan användas inom samma forskningsprojekt. I den här studien sökte 
vi en förståelse för vilka betydelser kön hade i organisationen. Förklaringar till 
dessa betydelser kunde vi ge med hjälp av könsteoretiska resonemang. 
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 När det gäller förståelse handlar det dessutom ofta om att förstå det 
individuella, ett subjekt. Ett förhållningssätt som leder till en 
kunskapsproduktion där de individuella erfarenheterna och handlingarna kan få 
en plats. 

Grunden inom hermeneutiken är förståelse genom tolkning. Det som ska 
tolkas måste, för att tolkningen ska vara fruktbar, ha en mening som är kopplad 
till ett subjekt (Taylor 1971). Vad som behöver tolkas är det som är 
förbryllande, motsägelsefullt, mystiskt et cetera. Lyckas vi få klarhet i detta är 
tolkningen lyckad (ibid.). Tolkningsbegreppet har två centrala grundstenar, den 
intuitiva tolkningen och föreställningen om vetenskapens krav på objektivitet 
(Ricoeur 1993 s 41).  

För att förstå handlingar utifrån avsikter och beroende på i vilken situation de 
sker, krävs enligt Georg Henrik von Wright (1971) en intentional 
förklaringsmodell. Den intentionala förklaringsmodellen karaktäriseras av att 
den inte följer en logisk slutledningskedja.  Om vi tar exemplet nedan innebär 
det att företaget kommer att organisera sig så att tillfällen till överföring av 
praktiska erfarenheter blir möjliga. Modellen säger inte hur seminarierna ska 
vara upplagda eller när de ska genomföras. Detta ger utrymme för individuella 
handlingar och avsikter, det oförutsägbara. En av poängerna med modellen är att 
den är beroende av företagsledningens (subjektets) förståelse av situationen. Det 
är aktörerna i organisationen som avgör när den rätta situationen är inne. 
Modellen vill helt enkelt ge möjlighet till förståelse av handlingar utifrån vilken 
situation individer och grupper befinner sig i och vilka avsikter de har. 

1. Företagsledningen vill öka andelen kvinnor som är chefer på tekniksidan 

2. För att kunna öka andelen kvinnor som är chefer och har ett 
teknikkunnande krävs forskning och utveckling i organisationen 

3.  Företagsledningen beslutar sig för att initiera ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt. 

Figur 2: Georg Henrik von Wrights intentionala förklaringsmodell, ett 
exempel. 

Tolkningen är oförutsägbar. Den är precis som i den intentionala 
förklaringsmodellen beroende av subjektets förståelse av situationen. Det är 
utifrån den förståelsen åtgärderna utförs. Därför kan inte olika tillvägagångssätt 
bli logiskt förutsägbara. De är beroende av praxis. Praxis skapas i relationer med 
andra människor. Precis som kön skapas i relation till kolleger, 
organisationsstrukturer och i det här fallet också värderingar kring teknik.  

Tolkningen av empiriska data är självklart beroende av vad som är aktuellt i 
samhället vid den tidpunkten.  Idag när jämställdhet och feminism är politiskt 
korrekta måste vi vara medvetna om att det påverkar tolkningen och i sin tur 
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även kunskapsproduktionen. Det blir därför viktigt att vara medveten om 
samhällets olika diskurser och hur starka dessa är. 

Aktionsforskning  

Aktionsforskning är, av tradition, en metod som ska leda till handling, 
aktiviteter. En övergripande beskrivning av aktionsforskningens framväxt finns i 
rapporten ”Forskarroller i varianter av aktionsforskning” (Westlander 1999). 
Begreppet aktionsforskning lanserades  på 1940-talet i samband med ett projekt 
som syftade till att förbättra relationerna mellan etniska grupper (ibid., s 3). Med 
andra ord fanns det redan från början en demokratisk värdegrund i den ansats 
som aktionsforskningen utgör (Aagaard & Svensson, 2006) 

Kurt Lewin, som kom att arbeta vid MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), är den som kan sägas ha arbetat fram aktionsforskningens grunder. 
Även hos Lewin fanns en demokratisk grundsyn när det gällde den 
vetenskapliga kunskapens användningsområde, där syftena var ett bättre 
arbetsliv och ett bättre samhälle (Westlander s 4, 1999). Den demokratiska 
värdegrunden gör att aktionsforskning passar särskilt bra för forskning om 
vilken betydelse kön har, eftersom könsskillnader bottnar i föreställningar och 
värderingar (Gunnarsson, 2005). Enligt Lewin var aktionsforskarens roll, 

- rådgivning om olika handlingsalternativ, 
- utvärdering eller försöksledning inom ramen för experimentell forskning 

samt 
- självständigt utförd forskning i ett långsiktigt kunskapsperspektiv. 

(Westlander s 5, 1999) 
När det gäller forskningsarbetet på Alstom Power har den första och sista 

punkten ingått, dels i form av rådgivning till den förändringsgrupp 
(Kraftgruppen) som bildades dels som återkoppling i form av presenterad och 
diskuterad empiri på arbetsmöten, samt resultat från min egen forskning, där 
syftet har varit att nå kunskap om ett mer långsiktigt förändringsarbete kring 
teknik, kön och organisation.  

Vidare redogör Westlander (ibid.) för tre olika inriktningar av 
aktionsforskningen; fact-finding, participatorisk samt empirisk. Lewins 
forskning kan sägas ha utgått från fact-finding, det vill säga insamling av 
empiriskt material, för att kunna ta ställning till en idé – en handlingsinriktning. 
Denna arbetsform kan beskrivas som en pendling mellan planering och 
handling, en metod som alltså kom att spridas under rubriken Action Research
(ibid.). 

Den participatoriska forskningen utgörs av samverkan mellan forskare och 
aktörer på respektive område. Denna inriktning har även den sin grund i 1940-
talets USA. Det var genom forskaren Isidor Chein, vars grundtanke var att 
forskningsresultat ska vara tillämpningsbara i form av praktisk problemlösning 
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(ibid.), det vill säga ha en praktisk relevans.  Chein arbetade med en empirisk 
inriktning av aktionsforskning som gick ut på att följa och i text beskriva ett 
projekts utveckling (ibid.). Detta skiljer sig från den interaktiva ansatsen som 
har sin tyngd i samverkan mellan berörda aktörer. 

När det gäller Lewin hade han, trots sin för tiden radikala kunskapssyn, även 
ett traditionellt synsätt på forskarrollen och forskarsubjektet. Det var ett synsätt 
som gick ut på att forskaren i aktionsforskningsprocessen hade rätten att 
formulera problemet och tolkningsföreträde. Detta skiljer sig markant från 
dagens interaktiva forskning där poängen är att aktörerna på respektive område 
och forskaren, som kommer utifrån, besitter olika former av kunskap som 
värderas lika.  

Interaktiv forskning 

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är svår att fånga genom de traditionella 
angreppssätten. Av tradition har målet inom teknisk-naturvetenskaplig forskning 
och delar av den samhällvetenskapliga forskningen varit att producera kunskap 
baserad på objektiv kunskap. Denna mer vetenskapligt sett övergripande syn 
antas ge generell kunskap framtagen med hjälp av metoder som inte alltid 
förmår att lyfta fram de informella strukturerna och vad som försiggår bakom 
scenen (Jensen & Trägårdh, 2003). Den interaktiva forskningen öppnar genom 
sitt processuella angreppssätt upp för en djupare och mer jämlik 
kunskapsbildning om arbetslivet. Där vi kan få kunskap om informella 
strukturer och praktiker. I det här fallet om olika praktiker som bidrar till hur 
kön görs inom den verkstadstekniska branschen och vilken betydelse det har. 
Detta angreppssätt är inte helt främmande inom de teknikvetenskapliga områden 
där man arbetar med tillämpad forskning, till exempel inom maskinteknik 
(Vänje, 2003). Det har gjorts jämförelser mellan klinisk medicin och 
aktionsforskning (Toulmin, 1996).   

Idag pågår en diskussion inom nätverket SIRA (Swedish Interactive Research 
Association)31 om relationerna mellan interaktiv forskning och den mer 
etablerade aktionsforskningen.  Enligt mitt synsätt har den interaktiva 
forskningen utvecklats ur aktionsforskningen. Gränserna mellan de två 
angreppssätten är otydliga och i många fall ligger de mycket nära varandra. 
(Aagaard & Svensson, 2006). De kan till och med sägas tillhöra samma familj32.
                                                          
31 SIRA är förkortningen för Swedish Interactive Research Association. Det är en förening 
som syftar till att fungera som nätverk och mötesplats för forskare för utbyte av idéer och 
gemensamt lärande genom seminarier och konferenser. SIRA bildades 2002 av ett 50-tal 
forskare. SIRA är främst inriktat på forskningsmetoder som rör sociala och organisatoriska 
utvecklings- och förnyelseprocesser i samhället. 
32 Begreppet familj finns hos Ludwig Wittgenstein som talar om familjelikheter, något som 
han förklarar som möjligheten att följa en uppsättning regler på olika sätt (Janik, 1988 s 41). 
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Vad som särskilt karaktäriserar den interaktiva forskningen är, som begreppet 
antyder, samverkan eller processer där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra (www.ne.se). Den interaktiva 
forskningen kan sägas utveckla aktionsforskningen och tydliggöra en 
kunskapssyn som bygger på att forska med en organisation och inte för eller på
den (Svensson, 2002). Genom det traditionella angreppssättet på organisationer, 
att forska på, är det stor risk att den bristande jämställdhet som råder mellan 
könen reproduceras. I och med att den hierarki som könsordningen består av 
även finns inbyggd i forskningsansatsen utifrån relationen forskare – 
”beforskad” (Coleman & Rippin, s 574 2000). Könsordningen förstärker därmed 
hierarkin i situationer där forskaren är man och den ”beforskade” kvinna. I den 
interaktiva forskningen finns, utifrån det demokratiska förhållningssättet, 
förutsättningar för mer jämlika relationer i forskningsprocessen och därmed 
även kunskapsbildningen.  

Centralt i den interaktiva forskningen är att som forskare anlägga ett kritiskt 
perspektiv och lyfta erfarenheterna från förändringsprocesser till en 
vetenskapsteoretisk nivå, för att därigenom uppnå ett kunskapsutbyte i 
vetenskapssamhället. Ett exempel från detta projekt är hur empirin har 
strukturerats in, abstraherats, i olika processkategorier för att på så sätt generera 
en förståelse om förändringsarbete (se vidare i kapitel 5).  

Det är i motsättningarnas dynamik som förändringsprocesser uppstår.  För att 
kunna synliggöra motsättningar krävs ett kritiskt tänkande. Kritisk reflektion blir 
därför ett viktigt redskap i den interaktiva forskningen. Kanske är det till och 
med så att det är den kritiska reflektionen som ger den interaktiva forskningen 
god kvalitet. 

Det kritiska tänkandet och möjlighet till reflektion som aktionsforskningen 
och den interaktiva forskningen ger, öppnar för att synliggöra praktiker som är 
normbildande (Gherardi, 2000). Det krav på kritiskt tänkande som den 
feministiska forskningen ställer, möter den interaktiva forskningen upp emot. 
Även en möjlighet till lärande öppnas genom, interaktivitet, deltagande 
handling. Eller som Gherardi (ibid.) uttrycker det; kunskap i handling. 

I exemplet Alstom Power - kommer genom det könsteoretiska perspektivet - 
ett kritiskt förhållningssätt in naturligt. Ett feministiskt könsteoretiskt perspektiv 
har ett kritiskt förhållningssätt genom sitt ifrågasättande av normen inom olika 
vetenskapsområden och samhället i stort, bland annat kunskapsproduktionen 
inom teknikvetenskapen (Trojer 2002, Vänje 2003). Inom ett område som 
teknikvetenskap kan en kunskapssyn där erfarenheter lyfts fram och värderas 
berika den mer traditionella och ”objektiva” kunskapen. Det beror på att den 
                                                                                                                                                                                    
Wittgenstein (Filosofiska undersökningar, §§66-67) exemplifierar , hur olika spels regler 
består av, 

”ett komplicerat nät av likheter som griper in och korsar varandra….Jag kan inte 
karaktärisera dessa likheter bättre än genom ordet ”familjelikheter””  . 

http://www.ne.se
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förra försöker fånga både personliga livserfarenheter och praktiska 
tillvägagångssätt (Vänje, 2003).  

Feministisk forskning och interaktiv forskning 

Att föra in ett feministiskt perspektiv i aktionsforskningen och den interaktiva 
forskningen för med sig flera olika aspekter. Detta eftersom det feministiska 
perspektivet är mångfacetterat och inbegriper flera olika aspekter (Maguire, 
2001). Vad som är gemensamt mellan feminismen och den interaktiva 
forskningen är den demokratiska utgångspunkten (Aagaard & Svensson, 2006). 
Där jag skulle vilja påstå att det demokratiska förhållningssättet är tydligare 
inom den interaktiva forskningen än inom aktionsforskningen.  

Den feministiska forskningen bidrar till att utveckla, i det här fallet, den 
interaktiva forskningen. Ett exempel är att feminismen synliggör att kvinnor och 
män bär med sig olika erfarenheter när det gäller möjligheter och hinder i en 
organisation (Drejhammar 1998, Höök 2001, Maguire 2001). Detta gäller såväl 
forskare som aktörer.  

En nyckelfråga för feministisk forskning som påverkat aktionsforskningen, 
och den interaktiva forskningen, är ifrågasättandet av rådande maktstrukturer 
inom den egna  forskningsprocessen (Maguire, 2001).  

En annan central fråga för feministisk forskning som påverkat 
aktionsforskningen och den interaktiva forskningen är själva 
kunskapsproduktionen (Maguire, 2001, Vänje, 2003, Gunnarsson, 2005). Här är 
frågor som vems perspektiv, vems röst och vems kunskaper aktuella (Maguire, 
2001). Frågorna är angelägna eftersom vi vet att kvinnor och män bär med sig 
olika erfarenheter och i viss mån agerar från olika arenor eller från samma 
arenor fast med olika förutsättningar.  

Genom att arbeta med de dilemman som den feministiska forskningen lyfter 
fram kan vi; 

- öppna upp kunskapsbildningsprocessen och vidga den till förmån för såväl 
kvinnors som mäns olika perspektiv, 

- arbeta med maktrelationer i forskningsprocessen till förmån för en jämställd 
relation mellan forskare och aktör, 

- arbeta med de dilemman som kan uppstå vid tolkning och analys av 
forskningsmaterial, 

- utifrån en demokratisk utgångspunkt låta fler röster medverka i 
forskningsprocessen (Maguire, 2001).  

Den feministiska forskningen ger aktionsforskningen och den interaktiva 
forskningen möjlighet till en djupare förståelse av förändringsprocesserna. 
Patricia Maguire (2001) ifrågasätter vilken emancipatorisk kraft 
aktionsforskningen skulle ha utan ett feministiskt perspektiv. Visst finns det 
inom aktionsforskningen och den interaktiva forskningen ett frigörande från den 
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traditionella vetenskapen men den feministiska forskningen bidrar till kritisk 
reflektion och därmed en förstärkning av emancipationen. 

Den interaktiva forskningens och aktionsforskningens begränsningar 

Den interaktiva forskningen är snäv i den bemärkelsen att där ska en 
interaktivitet mellan aktörerna äga rum samtidigt som olika kunskaper, 
vetenskapsteoretiska och erfarenhetsbaserade, ska mötas och värderas lika. I den 
interaktiva forskningen bör forskaren vara medveten om vad hon eller han för 
med sig i form av makt och status in i förändringsarbetet. 

Inom aktionsforskningen däremot finns utrymme för forskaren eller 
forskarna, medvetet eller omedvetet, att utgå ifrån en maktposition som baseras 
på det vetenskapliga kunnandet, en expertroll. 

Svårigheter med den interaktiva forskningen, och aktionsforskningen, kan 
sammanfattas i följande punkter, 

- en oreflekterad forskarroll påverkar hierarkin i forskningsprocessen och 
kunskapsbildningen 

- en svårighet att finna balansen mellan progressivitet och motstånd samt 
- ett krav på närhet och tillit mellan aktörer och forskare. 

Dessutom kräver den interaktiva forskningen att du som forskare har en social 
kompetens när det gäller att arbeta med förändring av och med individer och 
grupper i organisationer. Du måste också ha en lyhördhet och analytisk förmåga 
när det gäller att läsa av vad som är möjligt i den aktuella organisationen. Detta 
är krav som avviker från den mer traditionella forskarrollen där den analytiska 
förmågan är mest central.  

Vad vinner vi med den interaktiva forskningen? Tveklöst ger den interaktiva 
forskningen en reflekterad fördjupad kunskap om det aktuella området. Den 
interaktiva forskningen kan i kombination med könsteori bidra med att lyfta 
fram organisatoriska praktiker och processer som leder till könssegregering i 
organisationer. Den kan därmed hjälpa oss att förstå hur de könssegregerande 
processerna uppstår. 

Den interaktiva forskningen ger inte utrymme för breda övergripande 
generella slutsatser. Den interaktiva forskningen kan inte ge entydiga svar på en 
preciserad frågeställning. Det ligger inte inom ramen för den kunskapstradition 
som här har presenterats. Utan den ger istället en reflekterad kunskap framtagen 
av forskare och aktörer i samverkan   

Den interaktiva forskningen ställer krav på de berörda aktörernas medverkan 
från forskningens initiala skede via genomförande till analys och slutsatser. Det 
ställer i sin tur stora krav på forskarens närvaro och aktivitet i den empiriska 
miljön genom hela forskningsprocessen. Något som kan vara svårt att 
genomföra i praktiken på grund av geografiska avstånd, tidspress i 
forskningsprojektet samt aktörernas möjlighet till tid för forskningen. I detta 
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projekt begränsades interaktiviteten framförallt utifrån det geografiska avståndet 
mellan mig som forskare och fallstudieorten, men även det faktum att företaget 
bytte ägare i samband med övergången till den analytiska fasen33. Ytterligare en 
faktor som påverkat möjligheterna till interaktivitet i den analytiska fasen är den 
tidsbegränsning ett avhandlingsarbete innebär utifrån frågan om finansiering. 

Interaktiviteten var som starkast i projektets genomförandefas, det vill säga 
den fas som utgjort grunden till denna avhandlings empiri. I samband med 
övergången från intervjuer till ett mer förändringsinriktat arbete ökade 
interaktiviteten. Framförallt utifrån att organisationens egna aktörer blev aktiva i 
förändringsprocesserna. En närmare beskrivning av aktörernas arbete och 
förändringsprocesserna finns i det kommande kapitlet om förändringsprocesser.   

Kunskapsspridning 

Centralt att diskutera i det interaktiva forskningsarbetet är hur de olika 
resultaten ska lyftas fram och hur de ska rapporteras. Är den nyvunna kunskapen 
ett bidrag till vetenskapssamhället, och är erfarenheten till nytta i den praktiska 
verksamheten? I bästa fall kan båda frågeställningarna besvaras med ja, och då 
är olika avrapporteringsformer intressanta. Vetenskapliga artiklar i referee-
granskande tidskrifter, så kallade företagsrapporter, seminarium och 
arbetsmöten är olika former för spridning av kunskap inom vetenskapssamhället, 
den aktuella organisationen och arbetslivet.   

Detta projekt har under arbetets gång presenterats i olika former. För 
forskarsamhället i vetenskaplig tidskrift, som föredrag vid internationella och 
nationella konferenser samt som kapitelbidrag i två olika antologier. För 
arbetslivet har presentation hittills främst skett inom ramen för det lokala 
projektet på Alstom Power samt inom det övergripande projektet Kön och 
arbetes aktiviteter.  

                                                          
33 Ägarbytet kom i samband med en stundande pensionering av en av de drivande 

aktörerna att i praktiken innebära ett avbrott i det aktiva jämställdhetsarbetet.  
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5. Förändringsprocesser 

I detta avsnitt fördjupas beskrivningen av det förändringsarbete som 
presenterades i metodkapitlet. Dessutom presenteras innehållet i de genomförda 
intervjuerna främst i form av tematiserade citat, vilka belyser olika 
problemställningar relaterade till temat i denna avhandling.  

Det interaktiva förhållningssättet har inneburit en kombination mellan olika 
metodologiska angreppssätt. I det här fallet gav det empiriska materialet från 
intervjuerna innehåll och riktning till de förändringsprocesser vi kom att arbeta 
med. Därför inleds detta avsnitt med en beskrivning av analysen av 
intervjumaterialet samt en redovisning av de teman som utkristalliserade sig vid 
denna analys.   

Det interaktiva arbetssättet medför även att förändringsarbetet kan 
behandlas som en del av empirin. Den andra delen av detta kapitel utgörs 
därför av en genomgång av förändringsarbetets empiri.  

Att initiera förändringsprocesser 

Att initiera förändringsprocesser utifrån förändringsmodellens dimensioner 
strukturer, interaktion, symboler och individrelatering var en utmaning i den 
verkstadstekniska miljö, som Alstom Power utgjorde. Vad som kom att bli unikt 
med förändringsarbetet var att aktörerna i organisationen tog eget ansvar för att 
skapa en lärprocess. En viktig grund för detta var ledningens stöd, men också att 
jag som forskare inte fanns närvarande hela tiden i organisationen. Jag hade vid 
projektets start varit tydlig med att Alstom Power själva måste ansvara för och 
driva förändringsarbetet. Vi hade därmed redan från start en överenskommelse 
där jag ansvarade för forskningen, och aktörerna i Alstom Powers organisation 
ansvarade för förändringsarbetet. Det skulle senare visa sig att forskning och 
förändringsarbete inte självklart skiljs åt. Förändringsarbetet var en del av 
forskningen och forskningen var en del av förändringsarbetet, metaforiskt kan 
det liknas vid en dragkedja. Det var därför viktigt att våra ansvarsområden var 
klargjorda från början. Det innebar att även om våra områden gick in i varandras 
ansvarsområden hade vi ändå var sitt eget ansvar, det vill säga att driva 
förändringsarbetet respektive att driva forskningen.  

Positivt var även att förändringsprojektet, som kom att heta Kraftgruppen, 
genomfördes enligt tidplan och avslutades som planerat.  

Förändringsarbetet kom att utgöra en central del av avhandlingsarbetet på 
Alstom Power. Mycket beroende på att förhållandena var gynnsamma för ett 
interaktivt förhållningssätt. 
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Det var en rad olika aspekter som spelade in och som påverkade de 
metodologiska övervägandena. Det första var att jag befann mig i en 
forskningsmiljö, Arbetslivsinstitutet, där den interaktiva forskningen, i och med 
en omorganisation, kom att bli central. Samtidigt visade det sig att de lokala 
aktörerna på Alstom Power var engagerade och hade en seriös inställning till 
förändringsarbetet. Detta i kombination med den bakgrund jag hade - i form av 
praktisk erfarenhet från jämställdhetsarbete - gjorde att förhållandena blev 
gynnsamma för ett interaktivt projekt. Mina professionella erfarenheter från att 
ha arbetat med jämställdhetsfrågor och mentorprogram på en teknisk högskola 
var centrala för projektets genomförande. Utan dessa erfarenheter hade jag inte 
lyckats driva detta forskningsprojekt. Inte minst utifrån erfarenheten att vara 
lyhörd för vilka möjligheter och hinder som fanns i organisationen. Det 
handlade om att kunna läsa av koderna, vad som var möjligt och vad som inte 
var möjligt i organisationen. Centralt var att få de lokala aktörerna engagerade, 
och inte minst, ansvarsfulla för förändringsarbetet.  

Projektets formella struktur var inte förutbestämd. Däremot fanns två centrala 
utgångspunkter. Den första var att projektet hade ledningens stöd. Utan 
legitimitet från företagets ledning är det inte möjligt att driva 
förändringsprocesser som berör organisationens maktstrukturer, vilket frågan 
om kön gör. I detta fall fanns ledningens stöd och detta stöd skulle komma visa 
sig ha betydelse för projektets drivkraft.  

Den andra utgångspunkten var att organisationen och dess aktörer ansvarade 
för förändringsarbetet. För att ett förändringsarbete ska få bärkraft krävs att 
organisationen tar eget ansvar, även ekonomiskt. Det är dessutom viktigt att det 
finns en frivillighet och flexibilitet i uppbyggnaden av ett förändringsprojekt. 
Tommy Nilsson (2004, s 85) menar att styrkan i förnyelsenätverk ligger i den 
lösa strukturen, frivilligheten och flexibiliteten. Jag tror att detsamma gäller för 
förändringsprojekt. Blir de för hårt formaliserade och externt finansierade, vilket 
inte avkräver samma ansvarstagande, blir det lätt ett projekt bland många andra 
som inte sätter några spår i organisationen. Det är därför viktigt att 
organisationen tar eget ansvar för förändring, inte minst ekonomiskt.  

 Projektet på Alstom Power initierades i och med företagets deltagande i den 
dialogkonferens som arrangerades i Finspång våren 2000. Vid denna konferens 
efterlyste företaget ett forsknings- och förändringsprojekt kring deras 
problematik med att rekrytera och behålla kvinnor som chefer. 

Förankringen i företaget inleddes genom en första kontakt med en av 
personalcheferna samt jämställdhetskommitténs ordförande (man). Det var 
förövrigt han som, vid dialogseminariet i Finspång, hade lyft organisationens 
problematik med att rekrytera kvinnor till chefspositioner. Dialogseminariet 
ägde rum och dessa första kontakter togs innan jag påbörjade mitt 
avhandlingsarbete inom ramen för Kön och arbete projektet.    

Nästa steg i förankringsprocessen, det första där jag deltog, var ett inledande 
möte med arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter på Alstom Power. Dessa 
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bestod av de fackliga företrädarna från Civilingenjörsförbundet, 
Metallarbetareförbundet, Svenska Industritjänstemannaförbundet samt Ledarna, 
en av personalcheferna, jämställdhetskommitténs ordförande, ovan nämnda 
forskare samt mig som doktorand.  

Mötet inleddes med en diskussion där Alstom Power klargjorde att de i första 
hand var intresserade av ett utvecklingsprojekt som kunde leda till konkreta 
åtgärder. Ett önskemål som låg väl i linje med Arbetslivsinstitutets 
handlingsinriktade forskning. 

År 2000 fick företaget Östergötlands läns jämställdhetspris – JÄMFOTA, 
med motiveringen att;  

ALSTOM Power Sweden AB gediget och ärligt samt envist fört ett 
jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanen uppfattas som om ett 
levande och aktivt redskap som skrider mot bättre lönsamhet och 
högre tillväxt - där konkreta, realistiska och mätbara mål finns 
utarbetade. ALSTOM Power Sweden AB anses därmed ha de rätta 
förutsättningarna vid utvärderingar och åtgärds uppföljningar, där 
möjligheter kan skapas för att ytterligare flytta fram positionerna mot 
ökad jämställdhet på arbetsplatsen.  
Länsstyrelsen i Östergötland, 2000 

Företaget hade en fungerande struktur kring jämställdhetsarbetet. En 
jämställdhetskommitté sammansatt av de olika parterna fungerade som motor i 
arbetet för en mer jämställd arbetsplats. Även det kvinnliga nätverket 
Turbinsnäckorna hade en representant i kommittén. Ordförande var den man 
som aktivt hade initierat detta projekt och fungerade som kontaktperson under 
hela projekttiden. 

Ett centralt mål i Alstom Powers handlingsplan för jämställdhetsarbete för år 
2000 var att öka andelen kvinnor som var chefer i företaget. Teman som togs 
upp till diskussion under mötet var, 

- om det är så att kvinnorna och männen i organisationen segregeras till olika 
arbetsområden, 

- om det är så att kvinnor och män har olika värderingar/ prioriteringar när det 
gäller yrkesliv och privatliv. 

- att det är viktigt att identifiera eventuella hinder för kvinnor när det gäller att 
göra en professionell karriär på Alstom Power. 

Deltagarna kom överens om att målsättningen med ett utvecklingsprojekt i 
organisationen skulle vara att, 

1. bekräfta och utveckla de kvinnor som då var chefer, 
2. synliggöra de kvinnor som var anställda, 
3. lyfta fram kvinnor som kunde fungera som förebilder. 

Vidare var mötet överens om att det första steget i processen skulle vara att 
samla in empiriskt underlag genom att intervjua de kvinnor som var chefer i 
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företaget. Detta för att få kvinnornas bild av hur det såg ut i organisationen. Det 
var trots allt de som var experter på hur det var att vara kvinna, ingenjör och i 
vissa fall chef på Alstom Power (Vänje, 2003).  Intervjuerna med kvinnorna 
skulle kompletteras med intervjuer med män som var chefer. Detta för att få en 
spegling av intervjuerna med kvinnorna.  

Det poängterades att det var viktigt att information om projektet och olika 
resultat av projektet verkligen skulle komma att föras ut i företaget. 

Gruppen var överens om att sätta samman en styrgrupp för projektet. Vilka 
representanter som skulle ingå i denna diskuterades inte. Mötet mynnade ut i att 
vi två forskare från Arbetslivsinstitutet skulle arbeta fram en projektplan. Denna 
plan skulle komma att fungera som underlag för ledningsgruppens beslut att 
sanktionera projektet.  

Ledningsgruppens beslut att sanktionera projektet hade ett förbehåll. Det var 
att projektet inte skulle ha någon formaliserad styrgrupp. Detta beslut blev 
omdiskuterat mellan oss forskare. Detta utifrån att vi hade olika synsätt på hur 
formaliserat projektet behövde vara. Som sagts ovanvar mitt förhållningssätt att 
ledningens stöd och aktörernas engagemang utgjorde en tillräcklig grund för att 
ett förändringsarbete skulle kunna genomföras.  

Förändringsprocesser på Alstom Power 

I tabell 3  redovisas de olika aktiviteter, processer, vi arbetade med i 
organisationen, dess aktörer och syften. Tabellen visar om dessa processer var 
interaktivt iscensatta av forskare och aktörer eller iscensatta av, i det här fallet, 
ledande aktörer i organisationen. Centrala aktörer i forskningsprojektet var 
Kraftgruppens deltagare, jämställdhetskommitténs ordförande samt jag som 
forskare. Övriga aktörer som var delaktiga i en eller flera processer var 
dåvarande personaldirektören, verkställande direktören, de fackliga företrädarna, 
samt framförallt två av personalcheferna34 . 
Tabellen visar även forskarrollens olika funktioner under projektets processer 
samt på vilken sida i denna avhandling aktiviteterna finns beskrivna.  

                                                          
34 I organisationen fanns flera personalchefer, dessa hade det operativa ansvaret för respektive 
segment.    
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Processer År Inter
aktivt 
iscensatt 

Organisa
-toriskt 
iscensatt 

Aktörer Forskarroll Syfte Sidan

Intervjuer 2001-
2002 

Ja Nej Infor-
manter 
Forskare 

Interaktiv Tradering av 
erfarenheter 
och kunskap 

97

Informellt 
nätverk 

2001- Ja Nej Lokala 
aktörer 

Ej aktiv Erfarenhets-
utbyte 

138 

Arbetsmöte 
om 
förändrings- 
arbete 

2001 Ja Nej Lokala 
aktörer 
Forskare 

Stödjande 
Interaktiv 

Återkoppling
Reflektion 
Handling 

122 

Kraftgruppen 2002-
2003 

Ja Nej Lokala 
aktörer 
Forskare 

Initierande 
Stödjande 

Initiera
förändrings-
processer 

127 

Kraftgrupps- 
seminarium 

2002 Ja Nej Lokala 
aktörer 
Forskare 

Initierande 
Stödjande 

Kunskaps- 
överföring
Förslag till 
handling 

129 

Kraft- 
Utvecklings- 
dag

2002 Ja Nej Lokala 
aktörer 
Forskare 

Initierande 
Stödjande 

Återkoppling
Kunskaps-
överföring
Förslag till 
handling 

135 

Fler kvinnor  
som chefer 

2003 Ja Nej Lokala 
aktörer 

Stödjande Förslag till 
handling 

137 

Lärande 
nätverk 

2003 Ja Nej Lokala 
aktörer 

Stödjande Erfarenhets-
utbyte 

136 

Ledarskaps-
dag

2002 Nej Ja Lokala 
och 
externa
aktörer 

Ej deltagande Kunskaps-
inhämtning 

138 

Om- 
organisation 

2002 Nej Ja Lokala 
aktörer 

Ej deltagande Utlysning av 
chefs-
positioner 

132 

Tabell 3: Processer i organisationen under åren 2001 – 2003.
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Intervjuundersökningen 

Inledningsvis genomfördes traditionella intervjuer med informanter. En 
närmare beskrivning av genomförandet av dessa finns i avsnittet om metoden.  

Vi, jag som forskare och berörda aktörer i organisationen, hade inget 
initierande seminarium för informanterna om projektet. Intervjuerna 
genomfördes utan att informanten hade fått någon djupare insikt i projektets 
innehåll. Utgångspunkten var att genomföra förutsättningslösa intervjuer, där 
informanten inte medvetet hade reflekterat över frågeställningar som var 
kopplade till projektet. Det var även ett sätt att minimera risken för politiskt 
korrekta svar. Tanken var att få en bild över hur det var ”här och nu” på Alstom 
Power. Nackdelen med detta förhållningssätt var förstås risken att intervjuerna 
inte skulle komma att vara lika substantiella kring frågor som berörde kön och 
jämställdhet. Jag upplevde dock inte att så var fallet.  

Kön är något som ofta finns i den undertext som har betydelse för olika 
skeenden i organisationen. Däremot är det svårt, i det här fallet för informanten, 
att se dessa betydelser utan att ha reflekterat över hur könsordningen, i samhället 
och på den egna arbetsplatsen, ser ut. Det är därför inte relevant att i en 
intervjusituation ställa direkta frågor om vilka olika betydelser kön har (Haavind 
2000).  

Metoden blir istället att i intervjusituationen utgå från mer generella 
frågeställningar för att i efterhand ställa frågor som är mer specifikt relaterade 
till kön. Det är en konst att under samtalets gång fånga upp de undertexter som 
har med kön att göra men inte uttalas explicit. Vid ett flertal tillfällen talade 
informanterna om situationer eller händelser där jag som forskare kunde se att 
kön spelade roll. Som forskare med ett könsteoretiskt perspektiv krävs en 
lyhördhet för olika undertexter. Att som jag förfoga över både en teoretisk 
förståelse och praktisk erfarenhet, både underlättar och möjliggör denna analys.  

Ett temaområde där kön blev explicit var när vi samtalade om hinder och 
möjligheter i arbetet. Det var inte förutbestämt, förutom under temat feminitet, 
när under samtalen vi skulle tala om kön. Istället blev det min uppgift som 
forskare att dels under samtalens gång dels ur empirin abstrahera frågor som var 
relaterade till hur kön görs. Givetvis var detta relaterat till de frågeteman som 
intervjuerna baserades på (se metodkapitlet). Inom ramen för temaområdet 
feminitet utgick vi, informanten och jag som forskare, under samtalens gång 
ifrån frågor som behandlade för- och nackdelar med att vara kvinna på Alstom 
Power samt egna funderingar kring jämställdhet och betydelsen av kön. I 
intervjuerna med männen var det inte lika självklart att diskutera maskulinitet 
och hur det var att vara man på Alstom Power. Det var svårt att fånga i och med 
att maskuliniteten är så strakt sammanvävd med normen i organisationen och 
därmed även med tekniken.                   
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Frågan om kön är i traditionella miljöer, som verkstadsindustrin, ofta starkt 
sammanlänkad med begreppet feminist. Ett begrepp som i denna kontext hade 
en negativ klang och gärna förstods som en rent politisk verksamhet. Idag när 
den politiska kontexten, oavsett inriktning, tydligt innehåller begreppet 
feminism är frågan inte längre lika provokativ.  

Ett flertal av intervjuerna inleddes med att informanten påpekade att hon inte 
var feminist och inte hade upplevt att det spelade någon roll att hon var kvinna, 
att kön spelade roll. Det fanns här en uttalad rädsla för att bli kategoriserad som 
feminist. Denna rädsla försvann dock under intervjuernas/samtalens gång. 
Mycket beroende på att de fick en förståelse för projektet och dess innehåll samt 
att det genomfördes med ledningens stöd. Projektet var med andra ord legitimt i 
företaget, mycket på grund av att det hade ledningens och verkställande 
direktörens personliga stöd.  

Introduktion till det empiriska materialet 

Som en introduktion till det empiriska materialet har jag valt ett längre citat 
från en av intervjuerna. Det är en intervju med en av de kvinnor som kom att 
delta i förändringsarbetet. Hon var civilingenjör med en viss 
samhällsvetenskaplig utbildning.  

Intervjun är intressant utifrån att den ger en bild av de mönster som uppstod 
vid analysen av det empiriska intervjumaterialet. Med mönster menar jag här 
teman som återkommit i ett flertal av intervjuerna.  

Ända sedan man gick och plugga har man varit i minoritet. När vi 
läste var vi 10 tjejer av en 140 killar. Till och med på Handels så var 
kanske 20 tjejer av 80 killar. Jag har hela tiden jobbat med män, 
alltid. Jag tycker det är synd att det inte är fler tjejer. För det blir inte 
så att männen förändras efter mig utan jag förändras efter dem.  
Så att många gånger när jag suttit i grupper med många kvinnor har 
jag känt mig frustrerad över att jag inte hör hemma alls. Det är ju så 
att man använder ett visst sätt att vara.  

Forskare:  Har du tänkt på vad det kan handla om? 

 Nej jag tror att man formas lite grand efter…. Skulle det finnas fler 
kvinnor skulle man bli starkare i de kvinnliga dragen. Jag är helt 
övertygad om att man kan få in fler kvinnor. Men då gäller det att 
man plockar in dem och inte väntar ut att de kommer in.  

Forskare:  Du menar att aktivt plocka in fler kvinnor? 
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 Javisst det enda sättet att förändra det är att ha ett antal kvinnor 
som förändrar en stämning eller sätt att vara. Inte att man försöker 
locka kvinnor till manliga grupper. För de försvinner bara efter ett 
tag.   
…

 Jag tror att, det finns gråzoner naturligtvis, men jag tror att man 
… säg att det är normen. Om man är tillsammans med många kvinnor 
och fikar eller så finns normen att bete sig på ett visst sätt.  
Det här att man oftast klagar på någonting, utan att vara intresserad 
av att förändra. Det blir ett sätt att kommunicera. Samtidigt som när 
gubbar klagar är det mest för att försöka förändra.  
Det har jag alltid haft svårt att förstå. Jag försöker alltid lösa 
problem.  
…
Jag har ju tre barn, jag och min man har delat lika … när man pratar 
med sekreterare, eftersom det är de jag umgås mest med, och andra 
kvinnor så har jag snabbt lärt mig att när jag berättar att jag jobbar. 

 Så säger de att du jobbar väl inte heltid! Nej säger jag jobbar inte 
riktigt heltid jag är hemma lite med barnen, fast jag jobbar 
naturligtvis heltid men det berättar jag inte då. Så pratar jag med män 
som frågar hur jag jobbar – men jag jobbar heltid säger jag. Det blir 
liksom att anpassa sig för att göra sig hemma i de här grupperna. För 
skulle jag säga att jag jobbar heltid då säger kvinnorna stackars barn 
och det vill jag ju inte höra. Mina barn är det ju inte synd om! Det där 
är lite så där, jag gillar inte att göra det men jag gör det. Du kanske 
känner igen det? 

Forskare:  Jo, det här att det inte riktigt accepteras. Jag har ju 
också jobbat mycket, vi har delat. Jag har börjat jobba tidigt och det 
har inte riktigt accepterats av andra kvinnor framförallt. Det där är 
jag lite förvånad över egentligen. På så sätt befäster man det gamla 
systemet. Likadant, vi bor ju i Stockholm och nu när jag är och 
intervjuar så är jag två dagar i veckan …Då är det flera som sagt men 
barnen då? Ja, men de har en pappa också, de har två föräldrar mina 
barn!!  

 Om jag tänker efter själv skulle jag inte vilja säga olika saker till 
olika människor. Men för att slippa, eftersom man inte hör hemma 
varken här eller där. Det har varit viktigt för mig att tala om att jag 
faktiskt kämpar och jobbar heltid. Jag vill inte ens låta andas om att 
jag jobbar något annat för de här männen. Eftersom det är där 
kriterierna väljs. Man väljs ju där.  
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Forskare:  Jag jobbade på en forskningsinstitution och var den 
enda kvinna som var akademiker. Då kände jag att jag inte hörde 
hemma där, eller det förstod jag först efteråt att jag inte hörde hemma 
i något läger. För kvinnorna var sekreterare och där släpptes jag inte 
in, fick inte heller riktigt samma service som männen. 

 Det känner jag igen! 

Forskare:  Med männen hörde man inte heller hemma, de kallade 
sig för professorns pojkar.  

 Det kan man säga att man känner så. Det har varit olika på ett 
ställe hade jag en sekreterare som var jättegullig. Hon servade mig 
nästan mer än de andra. Men på alla andra ställen har jag känt att 
vill jag kopiera, så får jag göra det själv. Senast nu frågade jag om de 
kunde hjälpa mig med en reseräkning, de fräste att det får du göra 
själv. Det tar tid men till männen säger de inte så, det är också lite 
individberoende. Det finns de som är gulliga också. 

Forskare:  Kommer du in i kompisgänget med männen? 

 Nej det gör jag ju inte.  
Jag jobbade nere på verkstaden i några år. Där var det också så att 
jag absolut inte kände mig hemma. Där hamnade jag som ensam 
kvinna, akademiker, i ett verkstads... där man hade några akademiker 
men mest verkstadsarbetare. Vi hittade aldrig varandra, så jag trivdes 
aldrig. Där satt jag med i ledningsgruppen och varje tisdag eller 
varannan tisdag, så åkte man upp till ett ställe och sprang 
tillsammans. Man hade möte först och så gick man och basta! Det 
slutade jag snabbt med! Jag menar… den kille som var chef då var i 
min ålder. En av de män som jag umgicks med och som var väldigt så 
där, prata mycket om att hjälpa till och… men tänkte inte på att jag 
skulle tycka det var besvärligt att gå och bada bastu.  

Forskare:  Och så handlar det om att man missar en massa viktig 
information. 

 Ja kompisgäng, jag vet inte riktigt hur man. De yngre cheferna som 
är i min ålder, där har jag inte upplevt några problem. Utan där jag 
upplevt mest problem, är med de här männen som arbetat sig upp, 
oftast är de i 50-års åldern och har ingen utbildning alls. Där man 
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varit något slags hot eller vad man ska säga. Dem har jag haft 
bekymmer med, men annars så … 

Forskare:  Har du utvecklat någon strategi för att hantera det? 

 Ja det är att undvika!! Nej…jag vet inte, alla är ju inte så, det finns 
många bra också. 
Man kan säga som så att på det här företaget är det väldigt 
teknikinriktat och man har hög pondus om man kan teknik. Eller jag 
kan säga så här, om man inte kan teknik har man en lägre status. Inte 
uttalad men man har det. Det här med tekniken är så oerhört viktigt. 
Så att komma och vara en som inte kan teknik och sitta i en 
ledningsgrupp och inte prata ekonomi utan prata andra strategiska 
frågor. Det har många rynkat pannan åt lite grann… va kan hon 
någonting! Hon kan ju inte nåt om turbiner! – Nej men måste man 
kunna det? 

Forskare:  Även om du är civilingenjör? 

 Ja, det är inte det. Utan det är mer att man ska kunna teknik. 

Forskare:  Vad är teknik då? 

 Teknik det är att kunna hållfasthet och beräkning. Kunna och varit 
med och producerat. 

Forskare:  Det var någon som sa till mig att för att räknas här så 
måste man ha sålt (turbiner), arbetat med försäljning?  

 Ok, ja det vet jag inte. Men man måste kunna teknik. Det är 
svårare att synas om du inte kommer från en ren teknikdel. Och 
kanske försäljning också för den delen, men det har väl bara varit en 
kvinna som jobbat på försäljningsdelen så det är inte så många! Att 
komma från ekonomi och organisation det är liksom trams! Vi 
jobbade förra året med en stor analys och tittade på vårt system. Det 
var ett projekt som var helt företagsövergripande. Vi lämnade över 
analysen till företagsledningen. Då kan man säga att man befinner sig 
ganska nära de som bestämmer. Men fortfarande är det så att de 
gamla teknikerna som sitter i ledningsgruppen har inte, de förstår inte 
det här med organisation och den typen av frågor, för att de är själva 
skapta i teknikens anda. Så när man kommer med såna arbeten är det 
antingen så att de inte förstår eller inte kan ta till sig. Det är mycket 
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svårare, hade man visat en turbinmodell och gjort beräkningar hade 
det varit mer ”aha”.  
Bland annat han som var vår verkstadschef, vi hade berättat och 
berättat om processer och gjort en analys på vad som var bra grejer. 
Han, vi fick aldrig någon kontakt. Vi sa det, förstår du vad vi säger? 
Då var det en kille som kom från verkstaden som sa att jag ska 
beskriva så att han förstår. Han ritade upp en turbin och sa att 
luftintaget det är där vi tagit in alla frågor sedan trycker vi ihop, 
komprimerar luften det är där vi gjort analysen av frågorna. Och här 
kommer elen ut och det är vårt resultat. Han sken upp och sa varför 
var det ingen som hade sagt det till honom! 
Jag tror att som kvinna, att man har ett annat sätt att formulera sig. 
Man når inte varandra för vi förstår inte vad vi säger. Man måste 
beskriva det i formen av en turbin för att förstå vad det är man säger. 
Där har du en stor skillnad på vad det är som gör att vi har många 
kvinnor som har försvunnit härifrån. 

Forskare:  Ja det är många som har sagt det. 

 Mmm. Alla mina, vi var ett stort gäng, och vi var säkert tio 
tjejkompisar som hade samma utbildning som jag och det är ingen 
kvar. De har försvunnit av olika anledningar men många har nått 
glastaket. De har inte fått de möjligheter de förtjänar, de har inte tagit 
för sig och stått och skrikit jag kan! Utan de har försvunnit till andra 
bolag.  

Forskare:  Många har sagt till mig att man måste ta för sig och 
driva, är det så? 

 Man måste vara väldigt…, eller så hittar man en mentor eller en 
person som lyfter fram en. 

Forskare:  Precis, jag har noterat i mina anteckningar att det är 
många som har en manlig chef eller någon på en högre nivå som har 
stöttat. 

 Ja precis lyft fram en helt enkelt. När det har varit diskussion om 
bemanning, man löser ofta det på flygplatser eller i nåt annat 
sammanhang. Har man då inte ett kontaktnät inom den manliga delen 
så är det väldigt svårt för tjejer att göra karriär. Det är min 
personliga åsikt. Jag har mina kompisar och sett så mycket, sett 
varför de slutat. 
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Forskare:  Har du någon sådan person? 

 Jag har haft väldigt många olika roller här och haft förmånen så 
här efteråt att hamnat utanför och blivit upplyft. Förmånen att hamna 
utanför är att man kan reflektera över vad det är som händer 
egentligen. Det har varit både jobbigt och smärtsamt, men det har gett 
mig mer trygghet i mitt sätt att vara. Annars de gånger det gått bra, 
där jag haft bra jobb och synts och fått ”credit” för det, då har jag 
alltid haft en chef som har trott på mig. De gånger jag haft det 
besvärligt och bekymmersamt är de gånger jag haft en chef som inte 
orkat slåss för mig. Han har haft vargarna omkring sig! De här 50-
åringarna som inte gillade mig och inte för sin egen position kunnat 
stå emot. Det tror jag är många som har, jag har kompisar som har, 
de flesta av mina tjejkompisar har oftast en mycket högre teoretisk 
utbildning än killarna men så har de nått något tak. Jag hade en 
kompis som ville bli specialist, hon hade bett om det i tre år men de sa 
nej du kan inte bli specialist för det är fel ämne du gör. 

Forskare:  Fel ämne? 

 Ja de ska utse specialister också och hon ville bli det, hon ville inte 
vara chef. I och med att hon aldrig blev specialist hamnade hon hela 
tiden efter lönemässigt. Hon hamnade inte i de här roliga projekten 
heller, så hon slutade. Det finns många sådana kompisar som jag kan 
berätta om. Det är synd men det är väldigt tungt verkstadstekniskt, 
med betoning på teknik. Som jag tror gör det. Så det är inte lätt.  
Det som jag också tycker är lite så där. Jag har varit här i femton år 
nu och när jag kom hit var vi säkert fler tjejer än vad det är nu. Då sa 
man att man skulle satsa på tjejer och dra fram kvinnor. Nu finns det 
fortfarande, nu finns det en kvinna i ledningen (personalfrågor; egen 
kommentar), men under den tiden hade man kunnat få fram en eller 
flera personer om man hade rekryterat. Jag tror man måste ha 
många, utse tio kvinnor. Då börjar det hända saker och ting.  

Forskare:  Jag talade faktiskt med personaldirektören om det förra 
veckan och sa att det behövs lyftas in kvinnor på alla nivåer. Det går 
inte att bara placera in någon högt upp, då händer ingenting.  

 Lyft in ett antal och när man väl har de där börjar kanske knutarna 
att lösas upp. Att plocka in en stackare på en nivå och så sliter hon i 
två till tre år och sedan är hon borta. 

Forskare:   Ja då blir hon en ”token” som det heter, en gisslan.  
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 Och så blir det   vad var det vi sa! Hon klarade inte det. 
Annars är det ett väldigt roligt företag att jobba på, för det finns 
oändliga möjligheter om man har förmåga att ta för sig. Så företaget 
som sådant borde kunna rekrytera många kvinnor. För det är ett 
väldigt spännande företag. 
Jag har jobbat femton år och jobbat på väldigt många olika ställen. 
Hade det varit ett litet bolag hade det kanske varit tre ställen och 
sedan hade det varit slut. Det är en styrka som företaget har.  

Intervjuerna 

Flertalet av kvinnorna var högutbildade, de var civilingenjörer från våra 
tekniska universitet. Andra var högskoleingenjörer och ytterligare några 
gymnasieingenjörer. I intervjumaterialet ingick även ett fåtal kvinnor med 
ekonomisk eller administrativ bakgrund, fokus i redovisningen av empirin ligger 
dock på de kvinnor som var utbildade inom den tekniska sektorn.  

De kvinnor som var civilingenjörer kan utifrån kategorin utbildning sägas 
tillhöra normen i organisationen. Det betyder att för dem var utbildningsnivå 
inte ett problem. Däremot avvek de från normen utifrån frågan om kön. 

Att inte vara civilingenjör och att inte vara man upplevdes ha betydelse för 
värderingen av arbetet. 

… Alstom är väldigt utbildningsfixerat. Det märker jag som är 
gymnasieingenjör. Att utbildning går före framförallt när det gäller 
löneutveckling. Då kan jag bli lite sur, för OK att civilingenjörer och 
120-poängsindivider har en annan marknad som rycker i dem. Men 
för STAL (Alstom Power, egen kommentar) är jag minst lika mycket 
värd för jag har varit på konstruktion och driftsättning och nu är 
projektledare. Det är inte många som har det värdet, tycker jag! 
Hanna, projektledare 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån den könsteoretiska modellen (se 
sidan 99).   
Under genomläsningen visade sig ett antal teman ha ett substantiellt innehåll. 
Med detta menar jag att de hade ett innehåll som hade bärkraft till att vara av 
intresse för ett könsteoretiskt perspektiv på organisation och/eller var intressant 
ur ett förändringsperspektiv.     

Ett sådant tema var hur kvinnorna respektive männen beskrev de enheter de 
var chefer över. Ett annat tema berörde karriärbegreppet. Vad karriär innebar 
för dem och hur deras karriärvägar såg ut och hade sett ut. Karriärtemat berörde 
även de informanter som inte var chefer. Hur det gick till när de blev chefer var 
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ett annat tema som bedömdes som relevant att lyfta fram. Andra centrala teman 
var nätverkens betydelse, bilden av en ingenjör, balansen mellan arbete och 
familj samt värderingar kring tekniken. 

Under denna bearbetning visade det sig att de teman som utkristalliserade sig 
passade väl in i den modell för förändring som tidigare presenterats i 
teorikapitlet (se även sidan 95). På så vis kunde modellen användas utifrån två 
aspekter. Dels för att strukturera empirin dels för att initiera 
förändringsprocesser. Empirin gav dessutom konkret och kontextuellt innehåll 
till modellens fyra dimensioner, och därmed även indirekt, vilka praktiker vi 
behövde arbeta med för att få förändring.   

En viktig del i det analytiska arbetet var att försöka finna dels så kallade 
gender subtexts dels olika former av motsättningar. Gender subtexts kan sägas 
stå för underliggande betydelser som har med kön att göra (Andersson, 2003). 
Motsättningar är intressanta att finna eftersom det är i dessa som själva kärnan 
till förändring finns.  

De olika aspekter som framkom i intervjuerna har kategoriserats in i de 
dimensioner som presenteras i modellen (en närmare beskrivning av modellen 
finns i kapitel tre). Precis som det visade sig med det empiriska materialet från 
förändringsarbetet finns det aspekter som är flerdimensionella. Det betyder att 
de inte kan härledas till en enskild dimension utan de berör två eller flera 
dimensioner. I modellen (figur 3) här nedanför är de olika aspekter som 
presenteras i texten inskrivna. Tanken är att det ska ge en guide till läsningen av 
intervjumaterialet.   
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Symboler   
Teknikvärderingar, s. 103 

Interaktion        Könsskapande Individ- 
Bruksortens föruts., s 95      processer  relatering  
Rekryteringsvägar, s 97 Ingenjörsrollen, s 110 

Att välja bort  
 chefskapet,  s 116

   
     

    
           Strukturer
Bruksortens förutsättningar, s. 95 
Rekryteringsvägar, s. 97 
Den fysiska placeringen, s. 114, 115  

  Karriärvägar, s. 114 

Figur 3: Modell för förändring och analys.

Bruksortens förutsättningar 

I kommande avsnitt redovisas citat från intervjuerna. Citaten visar på de 
variationer som finns i det empiriska materialet. Den interaktiva forskningen går 
inte att presentera utifrån en linjär process. För denna form av kvalitativ studie 
finns inte ett standardiserat sätt eller en metod för att presentera 
forskningsmaterialet (Starrin mfl 1991). Jag har i detta fall valt att ge citaten 
utrymme. Detta för att visa på de mönster som framkom men också på 
variationer i intervjuerna. Det senare är ett sätt att ge en levande bild av 
organisationen (Gunnarsson, 1994).  Språket i citaten är i talspråksform. Den har 
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ändrats i så liten utsträckning som möjligt för att behålla karaktären av 
informanternas talade vardagsspråk. 

Framförallt de kvinnor som är bosatta i det traditionella Finspång ger exempel 
på de möjligheter som företaget och bruksorten erbjuder. Särskilt intressant är 
att förutsättningar för att förena karriär och familj verkar finnas.  

I de genomförda intervjuerna nämner informanterna flera positiva aspekter 
med att arbeta i ett storföretag som Alstom Power. Dessa är, 

Utvecklingsmöjligheter. En av den stora organisationens fördelar är att den 
kan erbjuda utvecklingsmöjligheter. Därmed blir det inte nödvändigt att byta 
arbetsplats när behov av att byta arbetsuppgifter uppstår. Det finns möjligheter 
att arbeta med rent tekniska frågor ur olika inriktningar och perspektiv eller med 
mer övergripande frågor av mer ekonomisk eller administrativ karaktär. De här 
möjligheterna tycker intervjupersonerna att de olika karriärvägarna chef, 
projektledare och teknisk specialist öppnar upp för. Några nämner också att de 
ser möjligheten att över tid kliva in och ut ur chefsrollen, vilket upplevs som 
positivt. 

Produkternas komplexitet. Produkterna beskrivs som intressanta på grund av 
sin tekniska komplexitet. Flera av intervjupersonerna nämner också den 
samhällsnytta produkterna står för, det vill säga tillverkning av energi. Även om 
det inte har spelat en avgörande roll för val av arbetsplats och företag, har 
verksamhetens inriktning ändå haft en underliggande betydelse.   

Geografisk närhet. Flera av kvinnorna nämner att närheten till arbetsplatsen 
är en fördel. De har därför valt att under småbarnstiden bosätta sig i eller runt 
Finspång. Alternativet är att bo i Norrköping eller Linköping och pendla med 
buss eller bil men det är mycket mer tidskrävande.  

Flexibla arbetstider. Flera av intervjupersonerna beskriver möjligheten till 
flexibel arbetstid som en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och 
chefskap.  

Det globala. En positiv aspekt som intervjupersonerna inte lyft fram är 
möjligheterna att arbeta i andra länder. Som anställd på Alstom Power finns 
möjligheten till internationellt arbete. Eventuellt finns här en segregering mellan 
kvinnor och män, det vill säga männen ges i större utsträckning möjlighet till att 
resa till de olika kraftanläggningarna (siterna) och därmed arbeta utomlands. En 
av intervjupersonerna berättar att: 

Det jag har känt och tyckt varit jobbigt är att jag har velat komma ut 
och se praktiskt på gasturbiner eller ångturbiner. De gånger jag 
skulle ha kunnat göra det har varit till Bisha i Saudi Arabien eller i 
Amal i Libyen. Dit kunde jag inte åka. Och det förstår jag också. Men 
det har inte visats några ambitioner på att jag skulle kunna åka någon 
annanstans.  
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Utan det är bara till de ställen som det har varit trasigt som man 
kunnat åka till. Och det har inte varit trasigt någon annanstans än de 
ställen som jag inte får åka till. 

Nummer 17 

Citatet visar på ett av de hinder som fanns för kvinnor när det gällde 
möjligheten till internationellt arbete.  

En positiv aspekt var möjligheterna till att utveckla den egna yrkesrollen, 
särskilt utifrån aspekten att det i organisationen fanns möjligheter till olika typer 
av arbetsuppgifter.  

Rekryteringsvägar in i organisationen  

Det finns olika ingångar till arbete i organisationen. Här nedan följer några av 
informanternas olika beskrivningar av hur de kom att börja på Alstom Power.   

…då började jag arbeta som forskningsassistent på institutionen för 
kraftelektronik och elektriska maskiner. Jag började med ett 
vindkraftprojekt och hade en liten station på en ö i skärgården, som 
jag jobbade med mätningar och sånt. Sedan fick min blivande man 
jobb här i Finspång och sedan jag också. Därför avbröt jag mina 
forskarstudier och fick jättebra jobb här i Finspång. 
Lena, projektledare 

Jag kom från högskolan. Från ett ”licarbete” på högskolan. Jag 
fortsatte på det tema jag hade i min ingenjörsavhandling. Jag är 
diplomingenjör, är från Finland och har tagit min examen där vid Åbo 
Akademi. 
När jag var mammalediga flyttade vi till Sverige. Och nu är jag här. 
Min man fick jobb på AlstomPower, det var orsaken till att vi flyttade 
till Finspång. 
Pia, trebokstavschef 

Ja, det tog 8 månaders veckopendling. Sedan fick han också jobb här. 
Han är ingenjör som jag. Han har gått maskin på KTH. 
Ida

Han är gymnasieingenjör. Vi är nog lite ovanliga. Jag har alltid haft 
mer kvalificerade arbeten och tjänat mer än han.  
När vi flyttade hit var det jag som började här först och han som kom 
efter.
Åsa, före detta chef 
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Flera hade rekryterats in i företaget på grund av att deras man hade fått arbete 
där. Noterbart här är att även det omvända förekom, det vill säga att mannen 
flyttat till Finspång och Alstom Power på grund av att hon hade fått arbete där. 
Vad detta visar är att Finspång, med framförallt företaget Alstom Power, är en 
ort som kan ge arbete åt familjer där båda har en teknisk utbildning. Det pekar 
även på en eventuell förändring i rekryteringsmönstren utifrån att män byter 
arbetsplats och flyttar med sin partner.  

Jag är inne på mitt sextonde år, började här 1985. Det var mitt första 
jobb, min första anställning. Först var det ASEA, sedan ABB och nu 
AlstomPower. Så det har hänt en del. 
Cissi, före detta chef 

Ja det är som så mycket annat, tillfälligheter. Eftersom jag hade läst 
och gick ut –85, då var det lågkonjunktur och väldigt svårt att få jobb. 
Jag ville inte jobba på bygge och jag ville inte jobba med rent tekniska 
uppgifter.  
Ann-Charlotte, projektledare 

Traditionell rekrytering genom extern annons förekom men var inte vanlig. 
Att företaget kunde erbjuda arbetsuppgifter som inte enbart var av teknisk 
karaktär var något som lockade.  

Jag började som elevingenjör, det passade mig väldigt bra. Jag har 
alltid varit bred. Naturvetenskap, industriell ekonomi, så det passade 
mig bra att få grunden i ett företag.  
Carina, före detta chef 

Ja, jag började här som elevingenjör för fyra år sedan. 1997.  
Anna, trebokstavschef

Det fanns många elevingenjörer som började då så vi var ett stort 
gäng. Jag var inte elevingenjör själv men jag har haft väldigt kul. Vi 
är en del som umgås fortfarande, med familjer och så. 
Ann-Charlotte, projektledare 

Några hade kommit som nyexaminerade ingenjörer in i organisationen genom 
det elevingenjörsprogram som fanns på dåvarande ABB STAL. Inom 
elevingenjörsprogrammen skapades sociala nätverk som kom att bli viktiga både 
i arbetet och i det privata. Det senare i och med att majoriteten av dem som 
anställdes som ingenjörer på företaget var nyinflyttade i den lokala kontext som 
Finspång utgjorde. 
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Det var så att jag hade varit på FOA i sex år och var jättetrött på det. 
Det var jättetråkigt. Min man hade också varit länge på sitt jobb och 
var ganska trött på det. Så vi ville byta jobb båda två. Vi ville också 
byta boende, vi hade en lägenhet och ville ha ett hus. Så vi var på 
gång så där. Att göra något annat. Då dök det här upp, vi tänkte att vi 
kan prova. Det är bara 20 mil från Stockholm också.  
Maria, trebokstavschef 

Att företaget var beläget i en lokal kontext som utgjordes av en småstad med 
acceptabla boendekostnader och rimliga avstånd till andra större städer var en 
fördel. Dessutom tillverkade och utvecklade företaget en komplex 
teknikprodukt, vilken av flera informanter upplevdes som utmanade att arbeta 
med.  

Verkstadsmekanisk heter det, det är svarvning, fräsning såna saker. 
STAL har alltid haft sådan utbildning. Så jag har gått här. 
… det var föregångaren till Curt Nicolingymnasiet, det fanns inte på 
den tiden. Det är inte riktigt samma upplägg på dem. Men den är 
ändå riktad mot det här företagets tillverkning. Curt Nicolin är mer 
teoretiskt än vad utbildningen jag gick var. 
Cilla, före detta chef 

Från början är jag gymnasieingenjör, sedan skulle man läsa vidare. 
Antingen skulle man då gå på högskola någonstans. Men då såg jag 
annons från det här företaget att de själva hade högskoleutbildning 
medan man arbetade. Så då höll jag på med det, i fem år någonting. 
Mycket fritid gick på det. På den tiden fick man inget extra ledigt för 
att göra det, så det var tufft. Men det kostade ingenting, men herre 
gud jag vill inte rekommendera någon att göra det. 
Om man nu jämför, skulle jag snarare jämföra med en 120 poängare 
idag.  
Stig, trebokstavschef 

Började som industridoktorand och var nästan klar med ”licen”. När 
jag började här så var jag intresserad av kylning och började inom 
den disciplinen. Inom turbingruppen kan man kalla det. Var med i 
projektet där jag byggde upp en rigg inom det området.  
Ove, trebokstavschef 

Jag började med mitt exjobb här och sedan fick jag jobb här direkt 
efter. Det var på våren –98. 
Exjobbet gjorde jag här på verkstaden, sedan blev jag fast!  
Sara, trebokstavschef 
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En annan ingång in i organisationen var genom den egna teknikutbildningen. 
Flera hade fått arbete genom kontakter under gymnasieingenjörstiden, under 
examensarbete från högskolan eller genom forskarutbildning. 

Det är precis tio år nu. Jag började i april 1991. 
Jag har gått I-linjen vid Linköpings universitet. Där läste jag 
maskininriktning. Som högre kurs läste jag investering och finans. Det 
var den mest ekonomiska inriktningen. 
… jag träffade en kursare som var elevingenjör här. Hon skapade 
kontakt åt mig och såg till att jag fick vara med på ABB:s middag. Då, 
under middagen, fick jag jobb här.  
Åsa, före detta chef 

Det är som allt, mycket slump. Jag hade varit på ett annat företag 
väldigt länge. Hade jobbat på i stort sätt alla befattningar där utom 
säljare, på försäljning. Jag hade också jobbat intensivt under en 
tioårsperiod med verksamhetsutveckling. Det hade gått väldigt bra 
och jag kände att nu kan jag det här. 
I och med att jag är så rotad på orten var det inget alternativ att dra 
iväg någon längre sträcka. Så jag började kika runt lite. I samma veva 
ringde det en person härifrån, då var det STAL, och frågade om jag 
var intresserad av ett jobb. 
Linda, tvåbokstavschef som slutade 

Informella kontakter var ytterligare en väg in i organisationen. En av 
kvinnorna hade blivit uppsökt och tillfrågad om att söka en position på företaget. 
Denna kvinna fick en av de högsta positioner en kvinnlig ingenjör haft inom 
organisationen. Tyvärr slutade hon under den tid som projektet pågick. Orsaken 
sades vara långa restider. 

Rekryteringsvägen av kvinnor till Alstom Power kan sägas gå genom 
aktiviteter som elevingenjörsprogram, industrigymnasium, examensarbete eller 
genom sin partner.  

Ytterligare ett mönster som visade sig vid genomgången av intervjuerna med 
cheferna var, att de kvinnor som var civilingenjörer var gifta eller 
sammanboende med män, som hade samma position som de själva eller högre.  
När det gällde männen var de gifta eller sammanboende med kvinnor, som hade 
lägre utbildning och position i arbetslivet. Dessa kvinnor arbetade i hemmet eller 
deltid i arbetslivet samt tog större delen av ansvaret för eventuella barn. Ett 
intressant begrepp som presenteras i detta sammanhang är gasturbinewife. Det 
ger på grund av ovanstående beskrivning förutsättning och möjlighet för männen 
att göra karriär.  
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I en av intervjuerna med de män som var chefer uttrycktes en syn på kvinnor 
som begåvningsreserver.  

  Vi har ju haft brist och anställt personer och vartefter det har 
kommit är det större sannolikhet att det slinker in kvinnor om man 
säger så! 
Forskare:  Slinker in!? 

 Ja om man inte har personalomsättning eller om den är låg… 
Om det är mindre rotation är det mindre sannolikhet att det kommer 
in kvinnor.  
För att i dagens läge är det 30 % av KTHs studenter som är kvinnor. 
För en 20 år sedan var det kanske 10 – 15 % . Så har man inte tagit 
några personer de senaste tio åren eller tagit in en är sannolikheten 
till 90 % att det blir en man. Rent statistiskt.  
Ove, trebokstavschef 

Förklaringen till att det var få kvinnor på denna avdelning var att det varit få 
kvinnor som utbildat sig till civilingenjörer. Vad ovanstående exempel inte 
lyfter fram är betydelsen av olika kontextuella och organisatoriska praktiker.  

En av bruksorten Finspångs fördelar är att de kan erbjuda en internationell 
arbetsplats inom den tekniska sektorn. Möjligheter finns till att bryta det 
traditionella genuskontraktet. Samtidigt som en motsättning finns i form av ovan 
nämnda gasturbinewife. 

Olika ingångar till anställning i företaget var genom examensarbete eller 
forskarutbildning, genom elevingenjörsprogrammet, genom sin partner eller 
genom informella kontakter.   

Balansen arbete – familj 

Om vi går tillbaka till Finspång så erbjöd denna bruksort, genom Alstom 
Power, möjligheten till ett kvalificerat arbete med en komplex teknisk produkt i 
den lokala småstaden - byn.  Utifrån ett föräldraperspektiv innebar det korta 
eller inga restider, det vill säga närhet till arbetsplatsen.  

Men om vi pratar om de som är i min ålder och äldre är det många 
som bor i Finspång och har familj. Det är vanligt att man åker hem på 
lunchen och äter hemma. Och att både mannen och hustrun jobbar på 
företaget. Det är den sortens bruksmiljö. Men man ser att det är ett 
skifte nu, det är många  yngre som bor i Norrköping och pendlar. 
Lena, projektledare 

Ytterligare en förändring eller skifte var att i fler och fler familjer hade båda 
parterna kvalificerad utbildning och därmed även kvalificerade arbetsuppgifter. 
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Tidigare hade kvinnorna lägre utbildning och mindre kvalificerande 
arbetsuppgifter.  

Vi upplever att vi bor på landet och det har sina baksidor, men en av 
fördelarna är att det är väldigt nära till allting. Det är nära att skjutsa 
barnen till aktiviteter.  
Maria, trebokstavschef 

Vi hade funderingar över att bosätta oss i Norrköping. Men i och med 
att jag hann bo här ett tag samtidigt som det var mer praktiskt att bo 
här istället för att pendla varje dag från Norrköping. Nu kan vi åka till 
Norrköping när vi har behov av det. Det är också mer praktiskt nu när 
vi har barn. 
Åsa, före detta chef 

Familjer med barn lyfte fram närhetens betydelse. Det handlade inte bara om 
närhet till arbetet utan även om möjligheten till att få högre livskvalitet i form av 
boende och närheten till natur. De hade aktivt valt bort storstaden. 

…Så vi tyckte det var lyxigt att kunna bo på landet och ändå ha så 
nära. Om man jämför med Stockholm och vilka pendlingstider det är 
där. 
Ida

Vi jobbar båda två på företaget och min sambo är från en liten ort, 
han är ingen storstadsmänniska. Det lockar ingen av oss heller att 
pendla. Vi valde att bo lite bättre istället. Vi sa också att vi får se hur 
det fungerar och det har funkat bra. 
Sara, trebokstavschef 

Möjligheten till flexibla arbetstider och sammanboende med en partner som 
hade samma förutsättningar gav öppningar till karriärmöjligheter för kvinnorna.  

Jag har privat flex, fast det får man egentligen inte ha … de har sagt 
att man får jobba från halv nio till halv sex. VD gick ut för en månad 
sedan och sa att det var viktigt för honom att poängtera att det var de 
här arbetstiderna som gällde.… Inom det får man flexa lite då. Men 
det funkar ju inte … För förutsättningen för att kunna jobba det är att 
ha egen flex. Där har företaget som jag ser det varit väldigt 
supportande. Så det kan du skriva till företagsledningen, att de har 
stöttat det här med egen privat arbetstid.  
Ann-Charlotte, projektledare 
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 Det var jätteflexibelt, eftersom vi bor i Finspång och arbetar på 
samma ställe. Jag jobbade förmiddagar och min man eftermiddagar. 
Då jobbade vi halvtid båda två ett år. Sedan gick jag på 
mammaledighet igen. 
Cissi, före detta chef 

Flera av informanterna hade aktivt valt bort storstadslivet till förmån för en 
mindre stad nära naturen. Det gav även en närhet mellan hem och arbete. 
Företagets system med flexibla arbetstider gav kvinnorna möjlighet till 
karriärutveckling. 

Teknikvärderingar  

Intervjuerna visade att det fanns värderingar kring vad som räknades som 
teknik och vad som inte var teknik. Detta framkom tydligt i intervjuerna med 
männen.  

En motfråga som ställdes av just de manliga trebokstavscheferna35, under 
intervjuerna, var om företaget överhuvudtaget hade några kvinnliga 
teknikchefer,

Finns det några kvinnor som är teknikchefer här? 
Per, trebokstavschef 

Frågan kunde tolkas som att det i organisationen fanns värderingar kring vad 
som var teknik och vad som inte var teknik. Detta eftersom intervjupersonerna 
kände till vilka enheter på företaget som hade kvinnor som chefer.  

De kvinnor som var trebokstavschefer och utbildade ingenjörer eller 
civilingenjörer hade inte lyft frågan om att de inte skulle arbeta med teknik. 
Tvärtom hade några av dem bildat ett informellt nätverk som de själva 
definierade som ”för kvinnor som var teknikchefer”. Vad som däremot 
överensstämde med männens syn på teknik var att de kvinnor som var 
teknikchefer beskrev sina enheter i termer av support och stöd. 

… vi är en stödavdelning, i och med att vi ligger vid sidan om… 
Maria, trebokstavchef 

… vi är en allt i allo grupp. Supportgrupp till… 
Pia, trebokstavschef 

                                                          
35 Chefspositionerna på företaget är uppdelade på tre bokstavsnivåer, där enbokstavsnivån är 
den högsta.
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Frågan är om de kvinnor som är ingenjörer och uppnått chefsposition kan 
beskrivas i termer av teknikadministratörer? Detta eftersom deras funktioner, 
enligt dem själva, syftar till att serva organisationen och produkterna. Det vill 
säga att de administrerar tekniken.  

På Alstom Power var försäljningsavdelningen starkt mansdominerad. En av 
orsakerna var, enligt intervjuerna, att kvinnor inte kan eller har möjligheterna att 
göra affärer i många av de länder som är presumtiva kunder till Alstom Power.  

Åker du till en anläggning och ska vara tekniskt ansvarig tror de inte 
ett skvatt på vad du säger. Jag vet inte om jag skulle vilja göra det. 
Det har jag accepterat. 

Katarina, projektledare 

Ovanstående citat visar på den sociala underordning som kan kopplas till 
könsteoretiska resonemang och på den könsordning som finns i samhället.  

I intervjuerna framkom en kategorisering över vilka enheter som räknades 
som teknikenheter och därmed hade status och tillhörde kärnan i verksamheten. 
Vad som var centrum i företaget beskrevs av manliga trebokstavschefer som 
försäljning, konstruktion och gasturbinutveckling.  

Provkörning av turbinerna uppe på berget var en annan verksamhet som hade 
status. En av intervjupersonerna beskrev tekniken utifrån att hon deltagit i en 
provkörning. 

Det är häftiga maskiner, det är jättehäftigt faktiskt,  
Det är jättestora saker, mycket kraft, men ändå stor precision. Sen har 

jag faktiskt suttit på en G-35:a när man varvar upp den och accelererar 
och tittat in i brännkammaren, det är skithäftigt att ha så mycket som 
snurrar runt under fötterna  
Ja, jag satt på turbinen, i just den maskinen så sitter det ett synglas 

runt om, men det enklaste sättet att se om man sitter på och lutar sig 
framåt 
Man kan inte sitta där så länge, men just när det startar upp och så, 

då kan man sitta en liten stund, det är bland det häftigaste jag har 
gjort. 
Stina

   De så kallade ”siterna” och försäljningen av turbiner beskrevs av 
informanterna som de mest statusfyllda och maskulina rummen.  

 Ja det är teknikansvaret, som borde vara tungt. Våra order kanske 
är en 800 miljoner om året eller så. Det gäller att hålla tiden, vi har 
oerhörda böter om vi inte får anläggningen i drift. En 10 000 dollar 
om dan är ingen överdrift. 
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Därför måste man vara, måste man ha garanti att man får de här 
prylarna i tid. Det är oerhört viktigt.
Stig, trebokstavschef 

Det fanns få kvinnor på dessa områden och de som arbetade där utvecklade 
strategier för anpassning. En kvinna berättade att det fanns länder som hon inte 
kunde åka till; de tidigare nämnda Saudi Arabien och Libyen. Vid 
intervjutillfället skulle hon åka till Gaza för att utbilda kontraktorer som köper 
Alstom Powers anläggningar, det var engelsmän och amerikaner. Hon berättade 
att hon måste ha en professionell attityd och vara korrekt klädd. 

Vidare berättar samma kvinna som svar på min fråga om det är för att anpassa 
sig till de maskulina praktikerna hon utvecklar vissa strategier; 

… jag märkte en ganska tydligt skillnad, för jag var en vecka på den 
"siten" där jag utbildade, sen´ åkte jag till Istanbul över helgen och 
det var det en viss skillnad, när jag var den professionella utbildaren 
och pratade om det jag kan och så, då var det ingen som ifrågasatte 
någonting, men när jag kom till Istanbul, då var det mycket: o, vackra 
blå ögon, vill du äta middag med mig i kväll! …  
De flesta länder är lite mer hierarkisk uppbyggda, om jag säger att 
jag är en ingenjör, att jag kommer från Alstom i Sverige, då sitter det 
ganska djupt rotat, att oj, en ingenjör, här har vi någon som kan 
mycket, så det underlättar väl kanske lite.  
Stina

Citatet visar att professionella strategier och yrkestillhörighet ger respekt i den 
globala kontexten. Frågan blir istället om anpassningsstrategier är till fördel eller 
leder de endast till kortvariga vinster? I det här fallet gör strategierna att hon kan 
vara yrkesverksam i en traditionellt manlig kontext.  

Kvinnornas relation till och syn på teknik kan beskrivas utifrån följande citat.  

Jag var inte bäst tekniskt, det fanns de som var jätteduktiga… för jag 
är inte - det kanske man inte vågar säga - speciellt teknikintresserad. 
Jag är inte det. Jag är bara intresserad av resultat, som jag brukar 
säga. Men det var en del som var teknikintresserade, en del är ju det. 
Det fanns tekniska doktorer. Och det var jätteroligt att jobba med 
dem, för där behövde man inte positionera sig. Det kände jag att de 
uppskattade, att ha en ledare för gruppen som inte skulle tycka bäst i 
alla lägen. För det var de där andra som gjorde, som visste bäst.  
Cissi, före detta chef 

Underförstått här var att de som var doktorer var män. Genom sin 
utbildningsnivå uppstod en balans i könsordningen. Detta utifrån att deras chef 
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var kvinna och civilingenjör. Det är även intressant att hon betonar att hennes 
teknikintresse är lågt. Därmed skapar hon ett kompetensutrymme för de manliga 
medarbetarna.       

 Ja. Att släppa den tekniska detaljkunskapen, det skulle jag göra. För 
jag är inte så tekniskt jätteduktig. Det är… det tycker jag från början. 
Jag är inte bra på att hitta fiffiga reglertekniska lösningar. Däremot 
var jag bra på att prata med folk och se till att det funkade. Det var 
mer den sortens ingenjör jag var. Det kanske är därför jag försöker 
bli teknologie doktor till och med, för att visa att jag verkligen kan 
teknik. 
Lena, projektledare 

Kvinnor är inte självklart bärare av teknisk kompetens, ett synsätt som både 
kvinnor och män upprätthåller. För denna kvinna var en högre utbildning en 
strategi för att få en större respekt för sitt tekniska kunnande.  

…jag kommer ihåg att jag som generalist alltid tyckt att det var 
väldigt tekniktungt. Och du måste ha en ganska stark teknikbas för att 
kunna göra ett bra jobb där. Det bankades in i oss. Jag som generalist 
tyckte det var väldigt jobbigt.  
Vet inte om det hade att göra med att jag är tjej. Men jag tyckte det 
var jobbigt. För jag kunde inte tänka mig att sitta två år som 
beräknare innan jag fick göra något kul. Men jag hittade jobb. Där 
jag kunde få den tekniska basen utan att bli specialist. Det hittade jag 
inte förrän i slutet av min elevingenjörstid, det tog nästan ett år.  
Carina, före detta chef 

 Teknik är aerodynamik eller förbränningsteknik, mekanik, 
hållfasthet, materialteknik. Fast det senare är också på gränsen. Det 
är det som jag ser närmast nu hos mig. 
Pia, trebokstavschef 

Den traditionellt tunga tekniken hade högre status än områden av mer 
övergripande eller tvärvetenskaplig karaktär.  

Jag började ju som tekniker här, sedan blev jag driftsättare ett tag. 
Det tog jag för att jag ville ha en kunskapsryggsäck. Annars har man 
ingen respekt med sig. Sedan är man projektledare och går mer och 
mer mot generalist. Det är just mötet med människor som är mer 
intressant än själva tekniken. 
Hanna, projektledare 
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 Jag insåg ganska snabbt att jag inte ville vara teknisk specialist i 
alla fall, utan vara lite bredare,  
Jag väljer inte bort tekniken, men jag går inte lika djupt på den, det 
finns fortfarande där, jag måste kunna förklara alla system, hela 
maskinen så att alla förstår vad jag pratar om, måste förstå vad det 
handlar om  
Maria, trebokstavschef 

Att jag sökte hit var att de sökte en person som kunde teknik och 
ekonomi kombinerat. Så det var inte själva företaget utan rollen.  
Ann-Charlotte, projektledare 

Flera av informanterna gav uttryck för att de inte ville arbeta med rent 
tekniska frågor. Det fanns också värderingar kring vad som var teknik och vad 
som inte var teknik, vilket nedanstående citat från två civilingenjörer förmedlar.  

Nej jag jobbar inte med teknik. Jag har aldrig jobbat med teknik. Ser 
man på min bakgrund så har jag hoppat. Jag har haft jobb en två år i 
stöten. Sedan har jag bytt. Jag har jobbat mycket med projekt mot 
ekonomi och mot IT. … Min styrka har aldrig varit tekniken utan 
organisation och projektledning.  
Ann-Charlotte, projektledare 

När jag var controller var det bara siffror. Det var för långt ifrån 
produktionen. Jag vill inte heller bara sitta och räkna. Idag arbetar 
jag med båda delarna. Jag måste följa med i tekniken för att förstå 
vad konkurrenterna gör. Det är en lagom blandning av teknik och 
ekonomi.  
När jag säger teknik menar jag inte att jag kan eller arbetar med 
detaljkunskaper utan det är att se helheten och förstå hur det 
fungerar. 
Åsa, före detta chef 

Teknik behöver dock inte vara specialistkunskaper inom den tunga tekniken 
utan det fanns även röster som gav en bild av tekniken från ett mer övergripande 
perspektiv.   

Jag har prövat det här med att forska och visst det skulle jag kunna 
göra fortfarande idag. Om någon frågade mig vad jag skulle vilja bli 
när jag blir stor så är det läkare. Jag ville bli det fast jag har hamnat 
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på den här banan av någon konstig anledning. Jag kan när som helst 
börja studera till läkare om jag blir trött på det här. Om jag skulle bli  

utan jobb eller inte ha något att göra skulle jag kunna tänka mig att 
forska inom förbränningsteknik. 
Pia, trebokstavschef 

Denna informant gav uttryck för en viss längtan till ett annat kvalificerat yrke, 
läkare, där utgångspunkten är människan och inte tekniken. 

Forskare:  Om vi går vidare med Alstoms verksamhet. Hur ser du 
på den? Är den intressant? 

 Ja det är den. Jag skulle inte kunna jobba med något företag som 
håller på med tobak t.ex. Utan produkten är något som vi ur ett 
samhällsperspektiv behöver. Ideologiskt sett. Energi är ett av de 
största problem som vi kommer ha. 
Forskare:  Om man går ner ett steg till turbinerna? 

 De tycker jag också är intressanta. Jag har lärt mig en hel del om 
de och jag förstår hur de fungerar. Min personlighet är att jag vill 
förstå det jag gör. Det innebär att jag vill veta hur en turbin fungerar 
för min egen självsäkerhets skull. 
Forskare:  Hur har du lärt dig hur en turbin fungerar? 

 Det är under årens lopp, lite kursande och lite eget läsande. Det 
har skett genom mig själv, jobbet och olika praktiska problem.  Jag 
måste förstå hur bränslet går igen systemet och då får man en 
helhetsbild. Vilka komponenter den går igenom. Vi jobbar också 
mycket med smutsiga kompressorer. Vi blir ofta insyltade lite överallt.  
Forskare:  Tycker du det är intressant? 

 Ja, absolut. Det är därför jag blev analytisk kemist. Jag tycker det 
är fascinerande att få en helhetsbild och förstå hur det fungerar. Och 
inte bara en liten grej. Vi är med från nyförsäljning till service, från 
kompressorn till skorstenen. Så vi får en helhetsbild. 
Pia, trebokstavschef 

När man som vi sitter som x-tekniker har vi inte den djupa förståelsen 
om vår produkt. Den är lite för komplex. Vi ser den mer ur X-
perspektivet. Det kan vara svårt när man är ny, att man inte riktigt vet 
vad det är för grej man håller på med. Hur det hänger ihop med 
turbinen. 
Jag känner inte heller några moraliska betänkligheter mot det vi 
tillverkar. Energi behövs i världen och vi försöker hålla en 
miljövänlig approach.  
Maria, trebokstavschef 
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Höga precisioner och hög tolerans. På så sätt är det intressant. Och 
sedan att om du eldar med något så kommer det ut el! Att förstå att 
Stena färjan i Göteborg som går mellan Sverige och Danmark sitter 
en gasturbin i som vi kör med ett av de sämsta ämnena. En 
restprodukt av olja, som inte ens flyter i rumstemperatur. Utan den 
måste värmas upp till 120 – 150 grader för att få in den i maskinen.. 
Det är fascinerande att bygga nåt sånt!! Hur det fungerar! 
Anna, trebokstavschef 

 Jag tycker det är otroligt fascinerande. Komplicerat och massor att 
lära sig innan man förstår hur det hänger ihop. Det är inte många 
som gör det börjar jag inse.  

 Forskare:  Vad är det som är fascinerande? 
 Det är väl det att det är många delar som ska samverka. Det är 

många komponenter som ska gå precis som de ska. Det är någon som 
tänkt någon gång. Vi har produkter som är utvecklade på femtiotalet 
och produkter som är utvecklade helt nyligen. Det gäller att hålla koll 
på alla bitarna och veta var gränserna går. Vad vi kan göra med dem, 
och försöka tänja på gränserna helst.  
Ida

Dialogen samt ovanstående citat beskriver att det finns en samhällsnytta, ett 
etiskt värde, i att arbeta med en produkt som producerar energi. Att tekniken är 
fascinerande samt möjlighet till förståelse av hela turbinens funktion bidrar även 
de till arbetets värde.   

  Teknik? Det är något som skrämmer många, det vet jag. Det är 
intressant, teknik är ju så att ju mer man kan desto intressantare blir 
det. Det utvecklar sig nya områden hela tiden. Man blir aldrig färdig. 
Som på x-sidan blir man aldrig färdig, det finns hela tiden nya saker 
att lära sig. Det är faktiskt intressant.  
Forskare:  Men vad tänker du på när man säger teknik? 

 När jag tänker teknik är det någon hårdvara. Det finns inget annat 
värde i det än den egenskap som den produkt som vi tillverkar har. 
Det finns inga känslor eller liv och död.  
Forskare:  Är du intresserad av teknik? 

  Ja det är jag. Jag har aldrig dragit mig för att hålla på med 
händerna och meka och greja. Så det är inga problem. Jag tycker det 
är intressant jag brukar lusläsa Ny Teknik när den kommer.  
Nu när jag har blivit chef har det tillkommit en sida till, den här 
mjuka sidan som är intressant också. Men tittar man bakåt är det inte 
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den mjuka sidan som jag känt mig dragen till.  
Det är väl så att går man på teknisk utbildning har man något skäl. 
Maria, trebokstavschef 

Återigen beskrivs tekniken utifrån de hårda tunga aspekterna.  

Det är kanske fel att säga så med… för tjejerna finns där också. Just på 
10:an (GT 10) är det mycket kvinnor. De som har jobbat med produkten 
GT 10 där är det mycket kvinnor. Just i förhållande till de andra 
produkterna. Vad det beror på vet jag inte.  
Hanna, projektledare 

GT 10 var en av de modernaste gasturbinerna vilken gav företaget framgång i 
form av ökande försäljning. Det fanns flera kvinnor inom det segment som 
arbetade med just GT 10. Här fanns med andra ord ett feminint rum, ett 
utrymme där kvinnorna kunde utveckla sin professionalitet. 

I organisationen var det inte självklart vad som var teknik och vad som inte var 
teknik. Kvinnor sågs inte självklart som bärare av teknisk kompetens. En 
intressant fråga är om kvinnorna segregerades till teknikadministrativa 
arbetsuppgifter?  
Kvinnorna utvecklade mer eller mindre medvetet strategier för att balansera 
könsordningen.  
Intressant är även att flera av informanterna lyfte fram värdet av att arbeta med 
en produkt som ger samhällsnytta, i det här fallet energi.  

Ingenjörsrollen 

En praktik som kan kopplas till relatering är synen på vad eller vem en 
ingenjör är?  De intervjuade gav enhälligt uttryck för att ingenjören är en man. 
Han beskrevs som något av figuren Stig-Helmer i Lasse Åbergs 
sällskapsresefilmer.

Jaa, räknesticka och glasögon! (skratt). Det roliga är att om du säger 
ingenjör så säger jag man! 
Maria, trebokstavschef 

Nedanstående dialog förmedlar att det finns en generell officiell bild av vem 
och hur en ingenjör är. Denna generella bild kompletteras av en inofficiell bild 
som består i att även hon själv som är kvinna är ingenjör och flera av hennes 
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kollegor är ingenjörer. De uppfyller inte heller den officiella bilden av en 
ingenjör.   

Forskare:  En ingenjör, vad är en ingenjör? 
 En ingenjör är en person som lever sig väldigt djupt in i tekniken. 

En trist människa. Det är en ingenjör. 
Forskare:  Fast du är ingenjör? 

  Ja, men det är en ingenjör. Den bilden som man ger på en person. 
Sedan har jag haft fördelen att lära känna ingenjörer och vi är inte 
trista människor. Vi har kul tillsammans, fast många skämt kretsar 
förstås kring tekniken. Men stereotypen är sådan.  
Forskare:  Varför valde du ingenjörsyrket? 
Jag ville bli läkare. Jag vill fortfarande bli läkare. … mina poäng 
räckte inte till. 
På Åbo Akademi söker du in på dina papper. Jag kom in, gick ett år 
och blev kvar där. Samtidigt är det lättare att hålla på med teknik än 
med människor. Det är lättare om en maskin går sönder än om 
människa gör det.   
Men båda är samma, att lappa och laga och vara felsökare. 
Pia, trebokstavschef 

Intervjupersonerna visade att ingenjörsrollen är starkt maskulint kodad och att 
de kvinnor som var ingenjörer hade svårt att finna en yrkesidentitet. 
Ovanstående dialog visar en längtan till ett annat yrke samtidigt som hon ser 
fördelen med att arbeta med teknik istället för med människokroppen. Tekniken 
ställer inte lika stora krav på etiskt och humanistiskt ansvar och kan därför vara 
emotionellt lättare att arbeta med. De få kvinnor som var ingenjörer och/eller 
chefer kunde sägas vara brytare av ett tidigare till synes könsneutralt tänkande.  

Men jag menar vi är ju fel direkt! När vi har kommit in i ett rum har vi 
fallit ur normen! Det här med gruppkänsla, man får alltid börja treva 
och försöka få ihop det. Medan karlar ändå kanske har det lite lättare 
ändå. Det är samma när man ska prata i grupper, hur ska jag ta 
kontakt… Det kan vara att man känner sig obekväm i vissa situationer 
och att man som yngre känner sig påpassad.  
Karin, trebokstavschef 

Den här kvinnan beskriver känslan av att vara normbrytare. Hon berättar att 
hon är synlig på grund av att hon är kvinna och att hon måste arbeta för att bli en 
del av gruppen. Vad hon behöver göra för ”att få ihop det” berättar hon dock 
inte. Kanske är hon inte heller medveten om det utan vet bara att hon känner sig 
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synliggjord och obekväm i vissa situationer. Eventuellt bottnar det i 
undermedveten handling, som utgörs av så kallade gender-subtexts, undertexter. 

En kvinna förmedlar i intervjuerna att hon inte blir inbjuden in till alla 
ledningsgruppsmöten. Det var regelbundna möten för respektive enhetschef.  

Ibland kan det kännas, eftersom jag är ensam tjej…, att man blir 
bortglömd. Men det kanske inte är för att jag är tjej, utan de tycker 
kanske inte att jag behöver vara med på mötet. Det är olika områden 
som diskuteras, men jag tycker kanske att det skulle varit intressant att 
vara det. 
Anna, trebokstavschef 

Hennes tolkning är att det inte grundar sig att hon är ung kvinna utan på att de 
andra inte tycker att hon som person behöver delta i ledningsmöten som inte 
behandlar hennes ansvarsområde. Trots att det skulle ge henne en helhetsbild av 
enhetens verksamhet. De övriga cheferna i ledningsgruppen är män och genom 
att inte bjuda in henne som en fullvärdig medlem i gruppen kan deras agerande 
tolkas som ett sätt att bibehålla den hierarkiska ordning eller manliga norm som 
tidigare fått råda.  

På frågan om intervjupersonerna har några förebilder är svaren ofta svävande. 
Kvinnorna är inte helt klara över vad som menas eller om de har några sådana, 

Man kan inte vara mer än sig själv. Inte ta på sig någon annans 
mönster. Det är inte så att jag beundrar en person.
Karin, trebokstavschef 

De män som intervjuades hade dock en klar uppfattning om vilka som var 
deras förebilder. Här nämndes chefer eller kända företagsledare, samtliga män, 
som till exempel Percy Barnevik (intervjuerna genomfördes strax före 
skandalerna kring ABB och Barnevik). De förebilder kvinnorna eventuellt 
nämnde var män som var chefer i den närmaste omgivningen.  

Den starka manliga normen i företaget påverkar även val av klädsel. Flera av 
de kvinnor som intervjuades menade att de inte klädde sig i kjol på arbetet. En 
person berättar att det finns en norm för hur man klär sig på Alstom Power. 

Normen är att du inte klär dig väldigt kvinnligt. Byxor och skjorta, 
tröja. Har en tjej på sig kjol är det samma sak som en kille inte brukar 
ha slips sätter på sig en slips. 
Anna, trebokstavschef 

I början hade jag det (kjol) när jag träffade kunder. För jag tyckte det 
var viktigt. Men efter ett tag struntade jag i det. Jag tycker egentligen 
inte om att ha kjol, jag har hellre byxor. Det fungerade bra det med!! 
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Det finns tjejer som har kjol. Man kan ha kjol, men inte så kvinnlig. 
Susanne

Att inte ha kjol handlade om att inte vara för kvinnlig eller feminin på 
arbetsplatsen. Ytterligare en orsak var att inte vilja förväxlas med 
administratörer/sekreterare. Med andra ord fanns det olika klädkoder för olika 
yrkesgrupper. Här poängteras dock att denna skillnad i klädstil mellan kvinnor 
som var ingenjörer och kvinnor som var administratörer/sekreterare var på väg 
att suddas ut, i och med att den senare gruppen var på väg att bli yngre. De 
kvinnor som var chefer hade ofta en nära social relation till de kvinnor som var 
administratörer, detta eftersom de i flera fall är de enda eller en av få kvinnor på 
enheten.

Olika kontexter ger utrymme för olika feminiteter. Även om kvinnorna i 
studien inte helt och fullt ut identifierar sig med ingenjörsyrket, hade de ändå 
utvecklat en feminitet som var gångbar inom den tekniska sektorn. De kände 
inte heller igen sig i feminiteter, som kvinnor inom andra sektorer bär. 

… när man kommer till skolan eftersom det är många kvinnor som är 
lärare. … Man pratar väldigt mycket, alltså kanske mer som kvinnor 
är. Man förstår inte vad som bestämts när man går därifrån. …De 
kommer framåt också, men det är ett annat sätt att vara. 
Ann-Charlotte, projektledare 

… det där kan jag nog tycka att det stämmer. Om jag sätter mig på en 
hylla och tittar på mig själv kan jag se att om jag varit sjuksköterska 
eller något hade jag varit en helt annan människa. Man lägger till ett 
sätt att vara på så man passar in. 
Ann-Charlotte, projektledare 

Kvinnorna i Alstom Power projektet kan sägas ha formats in i ingenjörsrollen, 
först på de tekniska högskolorna och därefter i industriella organisationer 
(Miller, 2004). Att ingenjörsrollen är maskulint kodad innebär även att det var 
svårt för kvinnorna att bli sedda som kunskapsbärare. Nedanstående exempel 
ger en bild av svårigheten att vara kvinna och bärare av teknisk kompetens. 

Jag var med på ett möte för två veckor sedan som handlade om 
kraftvärme. Där det var de som leder svenska marknaden, där var VD, 
där var marknadschefen. Jag uppfattade det som ett manligt rum. Det 
var ett så typiskt manligt möte. Där jag inte… jag var enda kvinnan 
där och kände mycket tydligt att jag inte var accepterad. Där VD var 
det verkliga stödet i den här församlingen, han refererade till det som 
jag sagt tidigare. Och stödde…verkligen lyssnade på det jag sa. 
Understödde det inför de andra, jättetjusigt! Medan de andra 
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fullständigt ignorerade det jag sa. Och ändå var det ett sammanhang 
som berörde min forskning precis. Det var min professor som satt där, 
det var ett område där jag var kompetent. Där jag kände att det jag 
säger är viktigt. Jag vart helt ignorerad! Jag var mycket upprörd över 
det här mötet! 
Nu är det klart att jag har en historia med de här gubbarna. Som 
förklarar varför de beter sig så. Men jag upplevde det så mycket. 
Det är bara att jag har jobbat med det i fyra år, så jag har en relation 
till det han säger. Jag kan ifrågasätta vissa stycken i det han säger. 
Nej, det var så´n…. Jag har sett Berit Ås maktfilm. Den videofilmen, 
gud vad jag skrattade, men det var precis så. Det var ett sånt möte! 
Och jag uppfattade inte det när jag satt där. Inte förrän efteråt, jag 
började fundera över varför är jag så frustrerad. Men sedan när jag 
kom hem och började jag använda de här makt… som hon har… Det 
var precis så, att man ignorerade. Du vet de gick iväg på lunch 
allihop utan mig efter mötet. Javisst, och professorn tyckte till och 
med att det var bra. För då kunde de prata om vad jag kan göra 
sedan. Hur de ska använda mig. Jag var så fruktansvärt upprörd!” 
Lena, projektledare 

Ingenjörsrollen är maskulint kodad. Kvinnorna utvecklar en feminitet som 
kan koda in dem i yrket, detta sker bland annat i form av val av kläder.  

Karriärvägar 

När det gäller den organisatoriska placeringen finns de kvinnliga 
teknikcheferna, förutom en, inom ett av företagets segment. I samtal om 
könsfördelningen inom de olika teknikområdena framkommer att, 

…om man tittar generellt är det inte så många tjejer där på x. Oftast 
går du inte in på ett område och tar en chefstjänst om du inte kan det. 
Jag skulle inte söka en chefstjänst på x-kontoret.  
Anna, trebokstavschef 

Den fysiska placeringen av de kvinnliga teknikchefernas arbetsplatser är på 
De Geer husets bottenvåning, en av verkstäderna samt utanför själva 
verkstadsområdet.  

Av de intervjuade kvinnorna, som innehar en chefsposition, på Alstom Power 
befinner sig samtliga på trebokstavsnivå. Med andra ord finns de kvinnor som är 
ingenjörer och chefer på samma organisatoriska nivå, den lägsta chefsnivån. 
Följande citat av kvinnliga chefer kan kopplas till detta faktum,  



 119

Jag ser inte vad nästa steg är för mig här 
Maria, trebokstavschef 

Min uppfattning har varit att det är lätt att komma in som tjej i 
företaget. Det är skillnad att komma in och lyssna och lära sig, då är 
alla så positiva. Men den dag som man säger nu är det jag som kan 
mer. Då blir det ett hot och då är det mycket svårare. 
Lena, projektledare 

De intervjuade kvinnor (samtliga är civilingenjörer), som tidigare haft en 
chefsposition och som idag arbetar kvar i företaget, återfinns på den så kallade 
tvåbokstavsnivån. Det betyder att de är en nivå högre upp i organisationens 
hierarki än de kvinnor som har en chefsposition. 

Den fysiska placering som de kvinnor som var chefer hade innebar att deras 
kontakter med företagets centrum blev begränsat. I intervjuerna med de manliga 
motsvarigheterna beskrivs rumsplaceringen som central när det gäller 
möjligheten till informella kontakter med kollegor. Även kvinnorna menade att 
nätverk och det sociala hade betydelse för karriärmöjligheterna. 

Forskare:  För att nå chefsposition här på Alstom, vad krävs? 
 Ur min synvinkel? Det är två saker; teknisk kompetens och social 

kompetens. Det är viktigt med nätverk, att känna de rätta personerna. 
Men det ingår i den sociala kompetensen. 
Forskare:  Vad menar du med social kompetens? 

 Att du känner rätt personer. Du kan prata för dig, du är öppen, 
trevlig inte besvärlig. 
Forskare:  Vad är besvärlig? 

 Du får inte prata för mycket. Du får inte lägga dig i för mycket. 
Fast samtidigt måste det vara så mycket att de vet att du finns. Det är 
en balansgång. Du får inte ifrågasätta din chefs beslut för mycket. 
Pia, trebokstavschef 

Det är i De Geer husets övre plan som företagets centrum finns. En placering 
där innebär dels information om företagets verksamhet och marknaden, dels 
möjlighet till informella möten i de öppna kontorslandskapen. Detta kan tyckas 
oväsentligt men att synas innebär också att finnas. En av de män som 
intervjuades menade att det i organisationen fanns ett starkt informellt nätverk 
som hade stor betydelse för möjligheterna till karriär inom företaget.  

Betydelsen av tillgång till informella nätverk får med andra ord inte 
underskattas. Ett flertal av de intervjuade, kvinnor och män, menade att de fått 
sina positioner genom informella kontakter. Det vill säga de hade sökt sina 
tjänster den formella vägen men under rekryteringsfasen hade de haft informellt 
stöd av en eller flera personer i organisationen. Särskilt männen betonar 
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betydelsen av att ha tillgång till de informella vägarna. De kvinnliga cheferna 
förmedlar i intervjuerna att de har stöd från en eller flera personer, oftast män, i 
organisationen. Vilket i sig kan vara en praktik som möjliggjort den position de 
har idag. 

Min gamla chef tyckte jag var ung och aktiv och ville att jag kom 
framåt. Hon tyckte att hon varit chef så många år och behövde inte 
vara det tills hon blev pensionär. Så hon klev åt sidan. Det var hon 
som pushade mig. Så det var en kvinna som beredde väg för en annan 
kvinna. Det är ett klockrent fall, jag tvekar inte en minut på att säga 
det.  
Pia, trebokstavschef 

Några av de intervjuade har aktivt valt bort chefskapet . En snabbenkät, gjord 
i samband med en arbetsmiljörevision på företaget, visar en tendens till att 
kvinnor väljer bort företagets ledartalangprogram. Samtidigt är de 
intervjupersoner som deltagit i ledartalangprogrammet positiva till innehåll och 
upplägg. Eventuellt har de saknat handfast praktisk information om 
personaladministration och ekonomi, men det bestående intrycket av 
programmet är övervägande positivt. Att välja bort den traditionella 
chefskarriären motiverar intervjupersonerna med, att de idag har mer 
stimulerande arbetsuppgifter, än vad de hade eller tror sig få genom chefskapet, 

I praktiken relatering ligger dels hur individerna relaterar till företagets 
karriärutvecklingsprogram, och dels hur individerna ser möjligheter och hinder 
som personliga. Det vill säga att positiva och negativa situationer som uppstår i 
arbetet beror på den personliga kompetensen och inte på skeenden (praktiker) i 
organisationen. Exempel på detta är tendensen till att välja bort chefskarriären. 

...jag känner ändå att jag hela tiden har utvecklat mig och kunnat 
påverka, fast jag inte varit chef. Haft chefsposition. 
Lena, projektledare 

Jag har blivit tillfrågad. Men jag ser det inte som det viktigaste att bli 
chef, utan det viktiga är vad man är chef över. 
Ida

Huvudpunkten strategisk planering som jag sett som roligast hanns 
aldrig med. Kände också att jag som personalansvarig hamnade mitt i 
ett beordringsflöde. Det var skillnad att arbeta som delprojektledare, 
det var mycket mer framåtriktat. 
Åsa, före detta chef 
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I begreppet karriär lägger de flesta intervjupersonerna möjligheten att 
utvecklas yrkesmässigt och personligen. Möjligheten att kunna byta position ses 
som viktig. Däremot är möjligheten att kunna ”klättra uppåt” i organisationen 
inte lika central. 

Karriär är så laddat. Men om man ser på hur jag ser på det. Jag vill 
ta små steg hela tiden så jag utvecklas och lär mig något nytt. Kanske 
ta större ansvar. Det är ett led i utvecklingen. 
Anna 

Men egentligen är karriär helt och hållet för mig att man avancerar 
mot det mål man vill. Att man inte stannar kvar på samma position. 
Karin, trebokstavschef 

Ytterligare en aspekt som framkommit i intervjuerna är balansen mellan 
arbete och familj. Några av de intervjuade har blivit erbjudna ett chefskap på 
deltid. Dessa erbjudanden har avböjts av de tillfrågade med motiveringarna att 
en chef måste arbeta 100% samt att ett ledarskap ställer för stora krav i 
förhållande till familjen. Med andra ord finns här en intressant motsättning. 
Företaget erbjuder en chefsposition på deltid, samtidigt som kvinnorna avböjer.  

Kvinnorna på Alstom Power kan beskrivas som handlande aktörer i de 
könsskapande processerna, när det gäller organisation och ledarskap. Flera av 
dem har aktivt valt bort chefskapet.  Skälen har varit rationella och bottnat i 
frågor som rör balansen mellan det privata och det offentliga.  

 Jag har varit chef två gånger. Första gången var för elva år sedan. 
Då hade jag inga barn och jobbade heltid. Jag var chef för en grupp 
som jag jobbat i och kunde jättebra. Då var det roligt 
Sedan fick jag mitt första barn, då sa jag att jag inte ville fortsätta. 
För jag ville inte jobba heltid och så skulle jag vara mammaledig. Då 
tyckte jag det var bättre att någon annan fick chansen och ta det. 
Jag kommer ihåg att min chef sa att han tyckte det var jätte…det 
skulle han aldrig ha gjort. (Skratt). Han tyckte det var modigt och 
starkt att avstå från en chefstjänst. 
Forskare:  Men det kom från dig? 

 Det kom från mig. Absolut. Han tyckte nog att jag var dum, min 
chef. Han skulle inte gjort så själv. 
Men jag hade inget behov. Jag kände att jag lyckats bra och fått 
bekräftelse, som jag kunde leva ett tag på.  
Sedan kom jag tillbaka och jobbade med lite annat, projektledare och 
så. Därefter blev jag tillfrågad av samme chef om jag ville ta en 
annan grupp. Då hoppade jag på det. Det ångrade jag sedan. Fast då 
var det så att man blev lite smickrad.  
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Och då trivdes jag inte, deltid med en tvååring och en fyra – femåring 
där hemma. Det var en grupp som jag inte jobbat med själv. Jag hade 
bra relation till de i gruppen men jag kunde inte arbetsuppgifterna. Så 
då kände jag mig inte riktigt tillräcklig. 
Forskare:   Du jobbade 75% och blev ändå tillfrågad om att bli 
chef? 

  Ja, det var OK för dem. Min chef sa att det är jättebra med 75- 
procentare. Vore jag företagsledare skulle jag bara anställa på 75 
procent. För då får man 100 % jobb till 75 % betalning.Bortsett från 
det att jag gick vid tvåtiden. 
Cissi, före detta chef 

I de här citaten ser vi hur samma kvinna beroende på livssituation ger uttryck 
för olika strategier kring att vara chef eller inte. Innan hon blir förälder väljer 
hon att fungera som chef för en teknikenhet. Därefter väljer hon aktivt bort 
chefskapet i samband med att föräldraskapet träder in.  

Det finns här en underliggande praktik kring att chefskap innebär heltid. Även 
om hon blir erbjuden en befattning som chef på deltid inser både hon och hennes 
arbetsgivare att det i vardagen innebär heltidsarbete. Den informella praktiken 
och strategin kring att vara chef kan här tolkas som att det offentliga betalda 
arbetet ska ha prioritet. En strategi för att hantera detta blir att aktivt välja bort 
rollen som chef när hon måste prioritera det privata.  

Samtliga kvinnor som är chefer befinner sig på den lägsta chefsnivån. Den 
fysisk placering dessa kvinnor har, påverkar karriärmöjligheterna. Det finns 
även en tendens till att välja bort chefskapet till förmån för mer intressanta 
arbetsuppgifter och en mer familjevänlig arbetssituation.   

Interaktivt iscensatta förändringsprocesser  

Arbetsmöte om förändringsarbete 

Förändringsarbetet på Alstom Power initierades i samband med ett arbetsmöte 
som utgick ifrån projektrapporten ” Industriell organisation, ledarskap och kön –  
ett forsknings och utvecklingsprojekt” (Vänje Rosell, 2001). Hur detta 
arbetsmöte var upplagt finns närmare presenterat i kapitel fyra. De aktörer som 
medverkade var informanter som deltagit i intervjuerna, fackliga företrädare, 
som även representerade jämställdhetskommittén, en representant från 
ledarskapsprogrammet Gnistan, jämställdhetskommitténs ordförande, chefer 
från verksamheten, personalchefer, HR-konsulter (Human Resource) samt två 
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forskare från Arbetslivsinstitutet: jag som doktorand och min handledare. Totalt 
deltog ett tjugotal personer, vilket innebar att nästan alla inbjudna kom till 
mötet.   

Min roll vid detta tillfälle var att leda mötet samt att presentera ovanstående 
rapport. Forskarrollen kan beskrivas både som interaktiv och stödjande. 
Stödjande utifrån rollen som ledare av mötet och interaktiv utifrån 
diskussionerna kring den presenterade empirin samt de förutbestämda 
frågeställningarna (se nedan).  

Ett urval av de genomförda intervjuerna hade fungerat som underlag till 
rapporten. Urvalet bestod av de kvinnor som var chefer och arbetade med teknik 
samt tre intervjuer med män som var chefer (de som då var genomförda).  

Sju förutbestämda frågeställningar diskuterades vid detta arbetsmöte.  

1. Hur ska en chef på Alstom Power vara? 
Diskutera gärna utifrån foldern Ledarskapets ledstjärnor. 

2. Vilka aspekter är viktigast när det gäller att göra karriär på Alstom Power? 

3. Vilka hinder kan uppstå när det gäller att göra karriär på Alstom Power? 

4. Diskutera betydelsen av informella strukturer som till exempel nätverk och 
den fysiska placeringen av den egna arbetsplatsen på företaget. 

5. Vad har det för betydelse för kvinnor att det av tradition har varit män som 
haft chefspositioner? 

6. Hur kan er diskussion kring ovanstående frågor knytas an till det 
ledarutvecklingsarbete som idag pågår på företaget? 

Frågeställningarna var utarbetade av mig som forskare och relaterade till den 
empiri som presenterades i arbetsrapporten. Arbetsmötet gav tillfälle till 
återkoppling och reflektion över de tolkningar som presenterades. Det senare i 
och med att deltagarna /aktörerna hade fått möjlighet att läsa rapporten före 
mötet, vilket flertalet också hade gjort.  

Under mötet uppstod diskussioner kring vilka eventuella betydelser kön hade 
rent konkret i organisationen och för att göra karriär på Alstom Power. 

Intressant att lyfta fram från dessa diskussioner var den motsättning som 
visade sig finnas mellan det moderna ledarskap som företagets broschyr om 
ledarskapets ledstjärnor förmedlade, och den bild av en chef som arbetsmötet 
gav och intervjuerna hade förmedlat. Enligt aktörerna36 krävdes för att göra 

                                                          
36 Aktörerna i arbetsmötet 
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chefskarriär37 i organisationen att du skulle uppfylla nedanstående informella 
aspekter. För att ge en spegling av dessa aspekter har jag valt att sätta 
Ledarskapets ledstjärnor som formella aspekter vid sidan av de informella.  

Informella aspekter  Formella aspekter 
vara positiv till utveckling  självinsikt 

ha rätt chef, prestigelös/stödja sin chef prestigelöshet 

synas    mod 

ingå i nätverk ledande 

vara man   kommunicera 

våga ta risker   utveckla förmågor 

vara tydlig   bry sig om 

vara handlingskraftig  vi måste inte kunna allting själva  

De informella punkterna återspeglar föreställningen om den tydliga, 
handlingsinriktade, risktagande manliga chefen. Med andra ord målades bilden 
av en traditionell manlig chef upp. Vikten av nätverk, såväl formella som 
informella, var centrala. Uppfattningen att en chef inte behöver vara specialist38,
samtidigt som det fanns en bild av att organisationen önskade just en specialist, 
stärkte denna traditionella bild.    

Olika hinder som kunde uppstå i organisationens karriärvägar för kvinnor, var
enligt aktörerna den låga chefsomsättningen samt att ”lika söker lika”. Det 
talade för att man bibehöll den rådande majoriteten, som bestod av män.  

Organisationen beskrevs av de olika aktörerna som statisk, vilket i sin tur 
påverkade möjligheterna att kliva i och ur chefsrollen. Diskussionen 
tydliggjorde svårigheterna med norm och avvikare samt vilka effekter som kan 
uppstå för minoriteter. Det relativa antalet, i det här fallet kvinnor, påverkar vad 
som är tillåtet i en organisation (Moss Kanter 1977). På Alstom Power där 
kvinnor i chefsposition med teknisk kompetens utgjorde en tydlig 
minoritetsgrupp var det för en kvinna inte naturligt eller självklart att vara chef 
eller ledare.  

När det handlade om att göra sig synlig i organisationen lyftes följande 
begrepp fram av intervjupersonerna; tydlighet, beslutsamhet, driftig, visa 
resultat och kommunikation. Även dessa kan jämföras med de tidigare nämnda 
ledstjärnorna (se sidan 18) som karaktäriseras av nyckelbegreppen i) självinsikt, 
                                                          
37 Med karriär menades här den traditionella vägen genom chefsskap på olika nivåer i den 
hierarkiska organisationen.  

38 Ledstjärnan ”vi måste inte kunna allting själva”. 
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prestigelöshet och mod, ii) ledande, iii) kommunicera, iv) utveckla förmågor, v) 
bry sig om samt vi) vi måste inte kunna allting själva. 

Synligheten beskrevs som viktig när det gällde karriärmöjligheter i 
organisationen. I intervjuerna gav kvinnorna uttryck för olika erfarenheter som 
handlade om just synlighet.   

Fördelar. Det är väl att man syns. Det är en fördel om man gjort 
något bra.  
Anna 

Nej, jag tycker inte det, jag tycker snarare tvärtom, att åtminstone så 
länge man gör nåt bra så syns det väldigt mycket mer än vad det gör 
för en kille i motsvarande sammanhang, för det är väldigt många på 
det här företaget som vet vem jag är, som jag har aldrig någonsin har 
träffat, som man bara går förbi i en korridor och någon annan talar 
om vem man är.  
Karin, trebokstavschef 

En annan aspekt av synlighet var att de män som hade kvinnliga kollegor inte 
alltid kunde umgås med dem förutsättningslöst. En av de kvinnliga cheferna gav 
uttryck för detta i sin beskrivning av en relation till en manlig kollega. 

Att komma in då som jämlik och de män som inte haft tjejkompisar, de 
tycker det är läskigt då. En som jag jobbat med, det var rätt så kul! Vi 
jobbade i ett projekt och varenda gång vi gick och åt sa han till de 
andra men inte mig. Vi jobbade ju ihop, vi var ett team. Vi var så här 
nära varandra! Och han var alltid, till slut så började jag fråga om vi 
skulle gå och käka. Han skruvade på sig. Sedan kröp det fram att när 
han och jag gick och åt tillsammans och satt nere i matsalen, han var 
57 nästan 60 år, då trodde han att alla som såg att vi satt och åt 
trodde att vi hade nåt ihop. För i hans värld, umgås man med en 
kvinna är det något annat än en kompis eller kollega. Medan jag då 
varit ute och käkat med killar, jag retade honom rätt mycket på slutet 
där. Se hur dem tittar!! Vi jobbade ihop i 2 ½ år och vi lärde 
varandra kan man säga. 
Ann-Charlotte, projektledare 
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Förslag till handling 

Ett förslag till handling som ovanstående arbetsmöte gav var att öka kunskapen, 
om vilken betydelse kön har i organisationer, hos de som fastställde 
kompetensprofiler och arbetade med rekrytering39.

Som avslutning på arbetsmötet diskuterade de olika aktörerna hur de 
frågeställningar, som grupperna behandlat under dagen, kunde knytas till det 
ledarutvecklingsarbete som pågick på företaget och gick under namnet Gnistan. 
Syftet med Gnistan var att höja kompetensen hos existerande chefer. 
Arbetssättet var skapandet av interna nätverk samt externa management 
betonade kurser och personlighetsanalyser. 

De konkreta exempel som arbetsmötet diskuterade när det gällde att påverka 
processerna kring ledarskapsutvecklingsarbetet var att, 

- öka kunskapen om vilken betydelse kön har (framförallt vid rekrytering 
men även i organisationen i stort),  

- visa på goda exempel,  
- visa på fördelar med fler kvinnor (könsblandade grupper),  
- jämställdhetsplanens innehåll diskuteras vid de ledarutvecklingsprogram 

som arrangeras,  
- chefsdatabasen uppdateras,  
- utvecklingsplaner för chefer verkligen genomförs,  
- fler kvinnor rekryteras,  
- mentorstöd erbjuds,  
- ett mål med en viss % kvinnor på ledartalangprogrammen sätts samt  
- stöd till chefsrollen utvecklas.   

  För att kunna fånga upp dessa förslag och vidareutveckla desamma beslutade 
vi att tillsammans med aktörer i organisationen inom ramen för detta projekt 
bilda en förändringsgrupp. Denna grupp fick namnet Kraftgruppen. 
Inledningsvis ansvarade en av informanterna (kvinna) för denna grupp. Ansvaret 
omfattade både innehåll och form, det vill säga sammansättning och arbetsform. 
Även om hon kom att diskutera dessa frågor med mig var det hon som hade det 
yttersta ansvaret. Det var också den överenskommelse vi hade från 
avhandlingsarbetets början, att företaget skulle ansvara för förändringsarbetet. 

En närmare beskrivning av Kraftgruppens arbete och målsättning följer här 
nedan.         

                                                          
39 Inom personalenheten på Alstom hade vid tidpunkten för detta tillfälle ett par personer 
deltagit i en universitetskurs om genusvetenskap. I slutfasen av förändringsarbetet kom 
ytterligare personer att genomgå denna kurs. Vilken betydelse deras deltagande hade för det 
egna arbetet, vilket bland annat var rekrytering, har inte studerats. Deltagandet i denna kurs 
visade dock på ett engagemang i frågan om kön i relation till det egna arbetet med 
personalfrågor. 
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Kraftgruppens syfte och målsättning 

Kraftgruppen var den plattform som förändringsarbetet kom att kretsa kring. 
Syftet med Kraftgruppen var att aktörer i organisationen, utifrån den kunskap 
och de frågeställningar som forskningsprojektet genererade, skulle initiera 
förändringsprocesser.  

Att arbetsgruppen fick namnet Kraftgruppen hade sin bakgrund i 
företagsnamnet Alstom Power och verksamheten kraftgenerering. Engelskans 
power är synonymt med såväl kraft som makt, två centrala aspekter i 
förändringsarbete med ett könsteoretiskt perspektiv40. Kraftgruppen skulle också 
genom inriktningen på sitt arbete komma att ifrågasätta dessa strukturer. 

Att Kraftgruppens arbete skulle drivas av aktörer i Alstom Power Finspångs 
organisation var centralt för processernas förankring i organisationen. 
Forskarens roll, det vill säga min, i denna process var att bidra med kunskap, 
dels teoretisk från forskningsområdet organisation, teknik och kön, dels praktisk 
från empirin i detta projekt och mina erfarenheter från praktiskt 
jämställdhetsarbete inom den tekniska sektorn. Forskarrollen kan därmed 
beskrivas som initierande och stödjande.   

Kraftgruppens arbete utgick dels ifrån den tidigare nämnda arbetsrapporten 
Industriell organisation, ledarskap och kön – ett forsknings och 
utvecklingsprojekt, dels det arbetsmöte som presenterades här ovan.  

Kraftgruppens aktörer 

Utgångspunkten var att Kraftgruppen skulle bestå av ett fåtal aktörer som 
representerade olika delar av organisationen. En annan utgångspunkt var att 
dessa aktörer skulle vara synliga i organisationen. Kortfattat kan aktörernas roll i 
Kraftgruppen beskrivas i följande punkter: 

Att aktivt driva utvecklingsarbetet på Alstom Power. 
Att samarbeta med projektets forskningsdel. 
Att vara insatta i Alstom Powers olika personalsatsningar.  
Att inneha en viss status/acceptans i organisationen. 
Att besitta erfarenheter av ledarskap på Alstom Power. 
Att besitta erfarenheter från Alstom Powers olika verksamheter. 

En central utgångspunkt var att Kraftgruppens deltagare skulle bidra med sina 
praktiska erfarenheter från organisationen. Detta eftersom de dels var experter 
på sin verksamhet dels besatt lokal kunskap (Gustavsen, 1990) om hur det var 
att arbeta på Alstom Power. Kraftgruppen skulle även samarbeta med Alstom 
                                                                                                                                                                                    

40 Inte minst eftersom kön synliggör de rådande maktstrukturerna (Hirdman 1988, 
Lindgren1992, SOU 1998, Blomqvist 1994, Gunnarsson 1994). 
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Powers jämställdhetskommitté. Det fanns flera skäl till detta. 
Jämställdhetskommittén var den grupp som hade en övergripande bild av 
jämställdhetsarbetet på Alstom Power. De formulerade jämställdhetsplanen och 
de olika arbetstagarparterna fanns representerade.  

Det bestämdes att Kraftgruppen skulle vara ett begränsat projekt med en 
arbetstid på ett år. Rapportering skulle ske regelbundet till 
jämställdhetskommittén och mig som forskare. Slutrapportering av projektet 
skulle ske till personaldirektören och företagets ledningsgrupp. Kraftgruppens 
insatser var svåra att värdera i tid eftersom omfattningen varierade. 
Uppskattningsvis handlade det om ett par timmar i veckan under ett års tid. 

Forskningsarbetet fortsatte parallellt och i samspel med Kraftgruppens arbete. 
Det innebar att ytterligare empiri skulle komma att tillföras gruppen och 
forskningen, det vill säga ett interaktivt erfarenhetsutbyte. Min roll som forskare 
i denna process var att bidra med reflektioner baserade både på den lokala 
empirin och  vetenskaplig kunskap.  

Till att börja med kom Kraftgruppen att bestå av tre personer, varav två 
representerade verksamheten (kvinna + man), samt en person som 
representerade personalenheten (man). 

Kraftgruppens ansvar var förändringsarbetets operativa verksamhet, vilket 
innebar att integrera förändringsprocesser i den befintliga verksamheten.  

Projektledaren var, under projektets genomförande, ansvarig för en 
teknikverksamhet med koppling till marknaden. Hon hade dock inget 
personalansvar och därför inte heller någon formell chefsposition. 

Efter några månaders arbete i Kraftgruppen ansåg den kvinnliga 
projektledaren att administrationen av gruppens arbete blev för betungande. 
Trots att hon var projektledare och hade den högsta formella tekniska 
kompetensen fick hon ensam ansvara för det administrativa arbetet. Något som 
delvis kan tolkas som att könsordningen reproducerades inom Kraftgruppens 
arbete. Gruppen hade under tiden utökats med ytterligare en kvinna (informant) 
som representerade verksamheten och hade ledarerfarenhet. Denna person tog 
efter några månaders arbete över projektledarskapet och hade det fram till dess 
att gruppen avslutade sitt arbete året därpå.  

Ytterligare en reproducerande praktik av könsordningen var att en av de 
manliga deltagarna kom att bli gruppens ansikte utåt. Det var han som 
företrädde gruppen då dess arbete presenterades för de olika segmentens41

ledningsgrupper olika ledningsgrupperna. Kvinnorna kom därmed att bli 
administratörer och de som drev förändringsarbetet operativt. Mannen blev den 
informella projektledaren.  

Efter hand utökades gruppen till att även omfatta jämställdhetskommitténs 
ordförande.  

Kraftgruppens målsättning formulerades i följande punkter: 

                                                          
41 Företagets olika verksamheter var indelade i olika segment. 
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Vi strävar mot ökad jämställdhet mellan könen och därmed utjämna 
fördelningen av makt 

Könsblandade grupper fungerar bättre 
Vi vill behålla fler kompetenta kvinnor 
Vi vill kunna erbjuda attraktiva karriärer för kvinnor 
Vi vill vara en arbetsgivare som profilerar både 

kvinnor och män 

Utifrån dessa strategiska mål arbetade gruppen fram sex operativa mål. 

Varje segment inom Alstom Power i Sverige skall formulera mål när det 
gäller antalet kvinnor som är chefer. 

Rekryterande chefer ska påverka genom att, 
o kriterier vid chefstillsättning tydliggörs, det vill säga ledarskapets 

ledstjärnor, 
o söka och uppmuntra kvinnor att söka en specifik befattning, 
o rekrytera kvinnor externt. 

Synliggöra att det finns kvinnor som är kandidater genom att, 
o se till att andelen kvinnor i ledartalangprogrammen är större än 

andelen kvinnor som är anställda, 
o se till att det upprättas en kompetensbank över kvinnor. 

Skapa gemensamma mötesplatser för båda könen. 

Göra kombinationen chefskap och aktivt föräldraskap möjligt 
genom att bland annat visa på föräldralediga chefer, kvinnor som män. 

Förändra värderingen att vissa enheter ses som stödfunktioner.  

Mål som att använda ledstjärnorna, arbeta med rekrytering och synliggöra 
kvinnor handlar till stor del om att påverka de formella strukturerna. En stor 
del av Kraftgruppens arbete kom att kretsa kring just de formella 
strukturerna. Inte minst den satsning som gjordes i samband med den 
omorganisation som behandlas längre fram i detta avsnitt.  

Diskussion utifrån förändringsmodellen 

Projektledaren för Kraftgruppen inledde sitt arbete med ett samtal med mig 
som forskare. Under detta samtal presenterade jag den tidigare nämnda 
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modellen för förändringsarbete, vilken förmedlar ett processperspektiv på hur 
kön skapas. Förändringsmodellen och teoribildningen kring denna presenteras 
närmare i kapitel tre. 

I det här fallet valde jag att använda modellen som ett verktyg för förändring 
och handling. Eftersom dimensionerna (se figur 1, sidan 56),  är olika till sin 
karaktär och var och en, (samt inbördes i olika konstellationer), påverkar hur 
kön görs i organisationer blir de intressanta att använda sig av när vi vill arbeta 
med förändring av könsstrukturerna. Modellen utgör genom sin karaktär en länk 
mellan teoribildning, analys av empirin och initierandet av förändringsprocesser. 

Kraftgruppens operativa arbete inleddes med ett arbetsseminarium. Vid detta 
inledande möte deltog förutom gruppens egna aktörer även representanter från 
jämställdhetskommittén.  

Seminariet inleddes med en presentation av olika teoribildningar om 
organisation och kön (till exempel Moss Kanter 1977 och Kvande & 
Rasmussen, 1993). Även statistik från Kvinnomaktutredningen 1998 
presenterades (SOU 1998:6).  Seminariet avslutades med en kort beskrivning av 
den förändringsmodell som presenteras i figur 1 samt en diskussion om 
praktiska exempel från projektets intervjumaterial.  

En av de manliga deltagarna ifrågasatte dels de teorier som diskuterades dels 
de praktiska exempel som var tagna från den egna organisationen. Tydligt var 
att föreläsningsmaterialet inte respekterades som vetenskaplig kunskap. Denna 
företeelse bidrog till att Kraftgruppen utökades med en kvinnlig deltagare från 
verksamheten. Detta för att åstadkomma en balans i den könsmaktordning som 
hade uppstått i gruppen. 

En fråga som aktualiserades på grund av ovanstående händelse var om aktörer 
som bar mer traditionella värderingar skulle ingå i förändringsarbetets kärna. 
Vore det mer adekvat att de som arbetar aktivt för förändring är progressiva och 
nytänkande? Företagets motivering till förändring bottnade i en önskan om just 
modernisering och ökad rekryteringsbas. Vi kom överens om att ett 
oliktänkande var accepterat. Det är dessutom en av den interaktiva metodens 
grundtankar, eftersom den bottnar i en demokratisk kunskapssyn. Däremot var 
det inte accepterat att aktivt påverka utvecklingsarbetet i negativ riktning. Efter 
en kortare periods arbete kom gruppen att samla sig kring ett gemensamt 
förhållningssätt när det gällde Kraftgruppens arbete. Detta arbete bestod i egen 
reflektion hos de deltagande aktörerna, som hos samtliga mynnade ut i en vilja 
till att driva detta förändringsarbete. 

De åtgärder och förslag till handling som arbetades fram under denna 
seminariedag var åtskilliga. En kategorisering av de olika praktikerna visade att 
de kunde relateras till förändringsmodellens fyra dimensioner,-som var 
utgångspunkten för diskussioner och gruppens arbete.  

Här nedan redovisas de förslag till handling som Kraftgruppen arbetade fram. 
Förslagen är kategoriserade utefter de fyra förändringsdimensionerna – 
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symboler, relatering, strukturer och interaktion. Samma indelning som 
intervjumaterialets olika aspekter delades in i.  

Symboler 
Att ifrågasätta chefsbilden  

Att förändra bilden av de teknikenheter som beskrivs som stödfunktioner   
Att lyfta fram kvinnliga chefer som förebilder  

Översyn av symboler  
Diskutera ledstjärnorna  

Strukturer 
Att diskutera kvotering  
Att arbeta med aktiv externrekrytering  

Att se över ersättarplaneringen  
Att arbeta fram en katalog över kvinnor, kompetensbank  

Klargöra kriterier för chefstillsättning  
Chefsomsättning  

Relatering 
Att arbeta med frågan om självuppfattning, egna begränsningar och 
andras
Att ändra attityder hos alla  

Interaktion 
Att påverka chefer  
Att motivera  

Att alla högre chefer skall ha en kronprinsessa  
Observera och lyfta fram manliga normen  

Visa pappalediga chefer  
Visa kvinnor och män som aktiva föräldrar  

Nätverk för kvinnor som är ledare  
Skapa mötesplatser  

Flerdimensionella frågor 

Är barn ett hinder?  
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Organisationens ansvar utanför arbetet  

De förslag till åtgärder som arbetades fram under dagen kom inte att handla 
om könssegregerande aktiviteter eller anpassningsåtgärder, utan om olika 
åtgärder som bottnade i de olika dimensioner som skapar kön. Det var en 
nödvändighet för att på sikt skapa reell förändring. Att diskussionen utgick från 
modellens fyra dimensioner påverkade givetvis detta utfall.   

Kategoriseringen av de olika förändringsförslagen visar, att de praktiker som 
hör till den egna organisationen var relativt lätta att sortera in under respektive 
dimension. Däremot blev de praktiker som även berörde omvärlden inte lika 
självklara i sin tillhörighet. Frågan om barn är ett hinder för karriär hör samman 
med såväl de formella samhällsstrukturerna, som arbetsgivaren och de anställdas 
bild av förhållandet mellan föräldraskap och betalt arbete. Ovanstående 
åtgärdsförslag visar att det inte behöver handla om att en enstaka dimension 
behöver påverkas i förändringsarbetet, utan det kan mycket väl handla om att 
åtgärden är flerdimensionell. Modellen får med andra ord inte vara statisk till sin 
karaktär, utan den måste ge utrymme för variationer och flexibilitet. 

Forskarrollen under denna aktivitet kan beskrivas i termer av initierande, 
stödjande och interaktiv. Initierande och stödjande med utgångspunkt i 
presentationen av teoribildningar kring organisation och kön samt 
förändringsmodellen och dess innehåll. Interaktiv utifrån den 
kunskapsöverföring, det erfarenhetsutbyte och förslag till handling som ägde 
rum under denna dag.   

Omorganisation av industrisegmentet 

Under sommaren 2002 omorganiserades industrisegmentet vid Alstom Power; 
den del av företaget som tillverkade och utvecklade gasturbiner. Det var även 
den del av organisationen där majoriteten av de anställda fanns, och därmed 
även övervägande delen av de kvinnor som var chefer.  

I samband med denna omorganisation utlystes samtliga av den nya 
organisationens chefstjänster. Som en del i denna process vädjade verkställande 
direktören till kvinnor att söka dessa positioner i ett brev på Alstom Powers 
intranät.  Förändringsprojektet Kraftgruppen och jämställdhetskommittén såg 
med tillförsikt fram emot att detta skulle ge ett positivt resultat.  

Parallellt med ovanstående process genomförde Kraftgruppen en egen 
undersökning med inriktning på kvinnors uppfattning om att vara chef på 
Alstom Power. Denna initierades utifrån uppfattningen att kvinnor inte söker 
chefstjänster. Undersökningen inleddes med att Kraftgruppen genomförde en 
rundringning till tio utvalda kvinnor och uppmanade dem att söka de 
chefspositioner som var utlysta.  
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Uppmaningen på intranätet eller telefonsamtalen gav inget resultat. Ingen 
kvinna sökte de utlysta tjänsterna. Det var den bild Kraftgruppen gav mig.  

I samtal som jag hade med kvinnor som var anställda på företaget framkom 
senare att det fanns kvinnor som sökt en eller flera av de utlysta chefstjänsterna. 
De tillhörde dock inte de tio utvalda. Omorganisationen resulterade till slut i att 
en kvinna externrekryterades till de utlysta tjänsterna i det aktuella segmentet. 

Kraftgruppen genomförde ytterligare telefonintervjuer med de tio kvinnor 
som de uppmanat att söka ovanstående chefspositioner42. Därefter arbetade de 
fram en sammanställning av intervjumaterialet. 
Intervjusvaren delades in i fyra huvudområden som sammanfattar de viktigaste 
synpunkterna. Dessa var (i) kunskap, (ii) ansvar, (iii) chefstöd och (iv) framtid. 
Utifrån detta underlag arbetade "Kraftgruppen" fram förslag på åtgärder, 
kortsiktiga såväl som långsiktiga.  

Det övergripande intrycket från denna undersökning var enligt Kraftgruppen 
att kvinnor verkligen ville vara säkra på att de hade kompetens för den position 
de skulle söka. De ställde stora krav på sig själva. Det yttrade sig bland annat i 
att de upplevde det som ett stort steg att söka ett chefsjobb utanför det egna 
området. Det var inte heller viktigt att bli chef för sakens skull, utan det skulle 
passa in i den egna utvecklingen. Dessutom fanns en rädsla för att bli vald på 
grund av sitt kön och inte för sin kompetens.  

De intervjuade uttryckte även en rädsla för att de skulle bli rekryterade för att 
de var kvinnor och inte för den egna kompetensen. Det var för övrigt en rädsla 
som även kom fram i mitt intervjumaterial, nämligen att bli kvoterad på grund 
av kön och inte tack vare kompetens.  

Det fanns ett stort ansvarstagande när det gällde att vara kvinna och chef. 
Rädslan fanns för att ett misslyckande skulle påverka rekryteringen av kvinnor 
till chefspositioner. Indirekt handlade det om de strukturer som Rosabeth Moss 
Kanter (1977) kallar för assimilering. Att det individuella handlandet skulle 
hänföras till kön och därmed generaliseras till kvinnor som grupp.  

Det upplevdes dessutom som krävande att vara kvinna och chef, ett 
ansvarstagade som gjorde att det fanns funderingar på att sluta. Det kan givetvis 
problematiseras om det är chefskapet i sig som är krävande eller om det är det 
dubbla ansvaret för hem och arbete som leder till att chefskapet blir för 
betungande (ref). 

De intervjuade framförde att  det fanns ett större personligt engagemang hos 
kvinnor som var chefer än hos män som var chefer. 

Precis som vid det första arbetsmötet visade det sig att den närmaste chefen 
var viktig för möjligheterna att kunna gå vidare i organisationen. Att bli 
tillfrågad om att söka en chefsposition skulle ha stor betydelse menade de 
tillfrågade kvinnorna. Samtidigt var det ingen av dem som blivit uppringda, som 
verkligen sökte chefsbefattningarna inom industrisegmentets nya organisation. 
                                                          
42 Dessa kvinnor ingår även i den intervjuserie som genomfördes inom ramen för 
avhandlingsarbetet. 
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Det fanns också önskemål om att utbilda de män, som var chefer och hade 
kvinnor som medarbetare, om vilken betydelse kön har i organisationer.  

När det gällde framtiden efterlystes fler kvinnor som anställda totalt, samt fler 
kvinnor anställda på de tekniska avdelningarna. Inom ramen för denna 
undersökning lyftes även idén om ett nätverk för de kvinnor som var chefer.  

De intervjuade kvinnorna förmedlade att det var viktigt att passa in i företaget 
och dess miljö men fann svårigheter med det utifrån dimensionen kön, det vill 
säga att de var kvinnor.  

Önskemål om mentorer var en annan aspekt som lyftes fram. Mentorerna 
skulle fungera som stöd, diskussionspartner och bärare av praktisk erfarenhet. 
Mentorprogram är ett vanligt sätt för att arbeta med ledarutveckling. Äldre mer 
erfarna chefer fungerar som vägledare för yngre blivande chefer. Inom Alstom 
Power kallades dessa chefsämnen för potentials. Det var yngre förmågor som 
organisationen ville lyfta fram och vidareutveckla till potenta ledare. 
Användningen av begreppet potentials är en praktik som bidrar till 
konstruktionen av maskulinitet och ledarskap. 

Ledarrollen eller kraven på en ledare upplevdes som otydliga. Farhågor fanns 
att detta missgynnade kvinnor och indirekt bidrog till färre sökanden.  

Internannonseringen av lediga befattningar upplevdes inte som attraktiv för 
kvinnor. Frågan är hur stor rekryteringsannonsers betydelse är, i förhållande till 
de informella praktiker som påverkar rekrytering; i det här fallet till ledande 
positioner.    

Utifrån ovanstående empiri arbetade Kraftgruppen fram förslag till ett antal 
åtgärder, såväl kortsiktiga som långsiktiga. Dessa var, 

• Initiera nätverk för de kvinnor som är chefer  
• Initiera uppföljning av de kvinnor som är chefer – med inriktning mot 

arbetssituation och erfarenheter.  
• Sprida resultaten från ”telefonundersökningen” och ovanstående punkt till 

övriga kvinnor, t.ex. via Turbinsnäckorna 
• Initiera informations och/eller utbildningspaket för nuvarande chefer om 

skillnader, likheter och möjligheter med kvinnligt respektive manligt ledarskap. 
Eventuellt bör detta ingå som del i de befintliga chefs- och ledarutbildningarna. 

• Initiera forum för " karriärväg för kvinnor". Utse ett antal kvinnliga 
kandidater till varje nytt chefsjobb och gå igenom meriter, erfarenheter, 
möjligheter före kandidat väljs 

• Aktiv uppringning av chefer till potentiella kvinnliga chefskandidater. 
• Delat ledarskap  

Som forskare försattes jag i ett dilemma kring hur fri Kraftgruppen skulle vara 
i sitt arbete. De hade praktisk erfarenhet av den egna organisationen, samtidigt 
som jag dels hade praktisk erfarenhet av jämställdhetsarbete dels hade 
vetenskaplig kunskap om organisation och kön.  
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Risken fanns att Kraftgruppen skulle bli kontraproduktiv och återskapa 
rådande könsstrukturer.  Samtidigt fanns det en stark drivkraft i Kraftgruppens 
arbete. De lyckades skapa intresse för frågan i organisationen. Något som är 
värdefullt i ett förändringsarbete. De arbetsmöten som Kraftgruppen arrangerade 
hade samtliga ett högt deltagarantal. I det här skedet blev det därför viktigt att 
arbeta fram ett förslag till lärande, som kunde leda till mer varaktig förändring. 
Därför arrangerades Kraftutvecklingsdagen, vilken presenteras här nedanför. 

Omorganisationen var iscensatt av företagets ledning och hade ingen 
genomtänkt koppling till forskningsprojektet. Kraftgruppen kom dock att 
använda sig av situationen och genomföra ovanstående undersökning. 
Forskarrollen var därmed icke deltagande. Däremot var kraftgruppen en aktör i 
samband med utlysningen av chefstjänsterna.  

Kraftutvecklingsdag  

Kraftutvecklingsdagen, som var den andra av tre arbetsmöten arrangerade 
som ett led i förändringsarbetet, riktade sig till kvinnor som var ledare. Vi hade 
medvetet utökat begreppet chef till att även omfatta ledare. Genom detta 
förfaringssätt kunde vi nå en vidare grupp av kvinnor, till exempel de som var 
projektledare. Samtliga kvinnor som fungerade som chefer eller ledare i någon 
form var inbjudna. Dessutom deltog personaldirektören och en person från 
ledarutvecklingsprojektet Gnistan. Totalt deltog 30-tal personer vid detta 
arbetsmöte. 

Jag inledde arbetsmötet med ett föredrag om ledarskap och kön baserat på 
intervjumaterialet och min teoretiska förståelse av kön. Därefter presenterade 
Kraftgruppen sitt arbete och sina målsättningar. Syftet med detta arbetsmöte var 
att diskutera två olika förslag på nätverk. Det ena nätverket skulle vara inriktat 
på lärande och det andra på att skapa en formell mötesplats för kvinnor, som var 
ledare på Alstom Power. Nätverkens syfte skulle vara att öka andelen kvinnor 
som chefer, samt skapa ett lärande i organisationen kring förändringsarbete, i det 
här fallet kopplat till organisation, teknik och kön 

Det ena förslaget kom inifrån organisationen genom några av aktörerna som 
då var chefer. Deras önskemål var att starta ett nätverk för de kvinnor som var 
chefer. De efterlyste ett forum, en formell mötesplats, där de kunde diskutera 
och utbyta erfarenheter kring frågor som handlade om hur det var att vara 
kvinna och chef på Alstom Power. 

I och med att den beslutande makten i företaget låg hos män som var chefer, 
skulle ett nätverk för kvinnor som var chefer inte komma att tillmätas samma 
status och makt som ett dito för män. Mitt önskemål var därför att dels 
tillgodose detta behov, dels initiera ytterligare ett nätverk som kunde påverka 
maktstrukturerna.  
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De kvinnor som var chefer tog eget ansvar för att nätverket för 
erfarenhetsutbyte aktualiserades. Vid de träffar som kom att genomföras 
presenterade aktörerna i nätverket sina verksamheter för varandra. Frågan om 
teknik aktualiserades därmed automatiskt, i och med att aktörerna var ingenjörer 
och verksamma på olika teknikenheter. De kunde i och med detta utveckla 
kunskap om organisationen och dess olika tekniska inriktningar. 

Det andra nätverksförslaget syftade till att skapa ett lärande i organisationen. I 
det här fallet var det centrala att tillföra ett lärande som ledde till förändring. En 
förhöjd kunskapsnivå ger verktyg att förhålla sig till organisationen samt 
förståelse för olika praktiker. 

Tanken var att detta nätverks aktörer skulle bestå av båda könen, dock med en 
övervägande andel kvinnor. Det senare för att skapa en balans i könsordningen. 
En viktig poäng i ett lärande nätverk är att samtliga aktörer är aktiva. Antalet 
medlemmar bör därför inte överstiga ett 15-tal aktörer.  

Detta lärande nätverks form och innehåll utarbetade jag tillsammans med två 
av de kvinnor som deltog i Kraftutvecklingsdagen. En närmare beskrivning av 
detta upplägg finns i kapitel sex. Nätverket kunde aldrig iscensättas, eftersom 
det tog sin färdiga form i samband med försäljningen av företaget.  

Kraftgruppen hade lagt fram förslag till att deras arbete skulle fortsätta fast 
med nya aktörer. Ett förslag som inte antogs av ledningen. Förklaringen till detta 
beslut kom i form av ägar- och ledningsbyte. Verkställande direktören och 
personaldirektören var två centrala aktörer i projektet. Det var de som hade 
legitimerat förändringsarbetet, och utan dessa aktörer försvann förankringen hos 
ledningen. Verkställande direktören var under denna tid engagerad i den statliga 
utredningen ”Mansdominans i förändring – om ledningsgrupper och styrelser” 
(SOU 2003:16). Det innebar att det fanns ett personligt engagemang i dessa 
frågor hos den högsta ledningen i företaget.   

Att initiera utbildningspaket för chefer om könsskillnader var ett annat förslag 
från Kraftgruppen. I denna form av utbildningar är det viktigt att 
utgångspunkten är att se kön som en konstruktion som är föränderlig.  

Ytterligare ett åtgärdsförslag från Kraftgruppen var att sprida resultaten om 
de aktiviteter som den arrangerade. För att få ett lärande i organisationen är det 
viktigt att resultaten inte bara sprids utan att de också initierar 
förändringsprocesser. Ett viktigt steg i denna process är dessutom att såväl 
kvinnor som män deltar. Ett av flera skäl är att konstruktionen av kön är starkare 
i könsblandade grupper än i enkönade sammanhang (Korvajärvi, 1998). Ett led i 
arbetet med att förändra och dekonstruera betydelsen av kön blir därför att 
arbeta med såväl kvinnor som män.   

Två  projektidéer som tydligt drabbades av ovanstående ägar- och 
ledningsbyte var det lärande nätverket och Kraftgruppens fortsatta verksamhet.  

Forskarrollen var här densamma som under Kraftgruppsseminariet, det vill 
säga initierande, interaktiv och stödjande.  
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Fler kvinnor som chefer? 

Det tredje arbetsmötet som arrangerades inom ramen för Kraftgruppens arbete 
gick under temat ”Fler kvinnor som chefer?”. Mötet var en fortsättning på de 
diskussioner som ägde rum under Kraftutvecklingsdagen och inte hade avslutats. 
Deltagare vid detta tillfälle var kvinnor som arbetade som ledare, män från 
ledningsgruppen, män som var teknikchefer, jämställdhetskommitténs 
ordförande och personalkonsulter. Personer från dessa kategorier representerade 
även Kraftgruppen. Detta sista arbetsmöte hade 23 deltagare.  

De frågeställningar som diskuterades under denna dag var; 

Delat ledarskap 
En avdramatisering av ledarrollen samt 
Hur kan andelen kvinnor bland chefer kan öka. 
Nätverk 

Delat ledarskap var ett förslag som kom inifrån organisationen och 
Kraftgruppens aktörer. Intresset för delat ledarskap grundade sig i 
föreställningen om att kvinnor inte kunde lägga ner den tid som krävdes av en 
chef på Alstom Power. Ett sätt att lösa detta problem var att erbjuda möjligheten 
till ett delat ansvar.  

Delat ledarskap ligger i tiden och passar väl in i organisationers krav på 
dagens chefer för vilka uppgiften ofta är att utveckla sina medarbetare och inte 
att leda underordnade (Döös, M. & Wilhelmsson, L. 2005). Dock är kunskapen 
om delat ledarskap bristfällig (ibid.).  

Det delade ledarskapet bryter mot den traditionella föreställningen om chefen 
som ensam man. Skulle ett delat ledarskap införas var det viktigt att denna 
ledarform inte endast erbjöds kvinnor. Det delade ledarskapet skulle då bli 
könsmärkt och falla in i den traditionella könsordningen.  

Frågan om att avdramatisera ledarrollen kom att handla om att utöka 
begreppet chef. Diskussionen uppstod i och med frågan om vilka som skulle 
omfattas av satsningen på fler kvinnor som chefer, vilken lyftes under 
Kraftutvecklingsdagen. Skulle satsningarna endast riktas mot de kvinnor som 
var chefer eller skulle satsningen även omfatta projektledare och de som 
identifierade som potentials i organisationen. Det förra skulle ställa de kvinnor 
som inte var chefer men hade ett stort ansvar och gedigen erfarenhet utanför 
satsningen. 

Vid arbetsmötet beslöts även att iscensätta en av de nätverksformer som 
diskuterats under Kraftutvecklingsdagen, nätverk för kvinnor som var chefer. 
Syftet med nätverket var att utbyta erfarenheter inom den egna organisationen. 
Dessutom erbjöd sig två personer att arbeta vidare med det lärande nätverk som 
diskuterats vid det förra arbetsmötet. 
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Detta arbetsmöte ägde rum utan mitt deltagande. Forskarrollen kan beskrivas 
som stödjande. Tillsammans med Kraftgruppens aktörer hade vi diskuterat 
mötets innehåll och upplägg. Att det genomfördes utan mig som forskare visar 
på det engagemang och den aktivitet, som fanns inom ramen för Kraftgruppens 
arbete samt i organisationen kring denna grupp. Syftet var att arbeta fram förslag 
till handling, vilket de gjorde när det gällde att starta ett av nätverken (se ovan). 
Åtgärderna med delat ledarskap fick aldrig tid till ordentlig förankring och 
genomförande innan ägarbytet av företaget ägde rum.  

Ledarskapsdag   

Parallellt med Kraftgruppens arbete i organisationen arrangerade 
jämställdhetskommittén i samarbete med personaldirektören en ledarskapsdag. 
En ledarskapkonsult ansvarade för denna dag som dels vände sig till den 
svenska ledningsgruppen dels till dem som arbetade med personalfrågor inom 
organisationen. Även Kraftgruppen deltog i detta seminarium och spred 
information om projektets olika aktiviteter.  

Det var en liten uppslutning till den del av dagen som vände sig till dem som 
arbetade med personalfrågor. Här fanns en diskrepans, när det gällde deltagare, 
mellan de arbetsmöten som Kraftgruppen och forskningsprojektet hade initierat 
och skulle komma att initiera. En bidragande faktor till detta kan vara att 
arbetsmötena, med ledningens stöd, inbjöd till delaktighet och möjlighet att 
påverka den situation som då rådde i organisationen.  

Ett dilemma var att företaget skulle komma att sända ut dubbla budskap 
genom den artikel de publicerade i företagets personaltidning Krafttrycket. En 
artikel som förmedlade att det inte existerade några problem med att vara kvinna 
och ledare inom teknikområdena på Alstom Power. Detta dilemma finns 
närmare beskrivet på sidan 157.  

Ledarskapsdagen var inte en del av detta forskningsprojekt. Därmed var 
forskarrollen varken aktiv eller närvarande. Indirekt kom dock, som beskrivs 
ovan, processer att iscensättas som berörde forskningsprojektet.  

Informellt nätverk 

Under den tid jag genomförde intervjuer på företaget bildades ett informellt 
nätverk mellan ett antal av de kvinnor som var chefer. Nätverket uppstod utifrån 
ett behov av att utbyta erfarenheter kring positionen som chef för ett 
teknikområde. Idén till nätverket kom i samband med att detta forskningsprojekt 
initierades på Alstom Power. Det hade inte direkt koppling till 
förändringsprocesserna på Alstom Power i den bemärkelsen att det var medvetet 
iscensatt. Jag som forskare hade heller ingen praktisk delaktighet i detta nätverk. 
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Utan initiativet och drivkraften för nätverket kom från kvinnorna själva. 
Däremot initierades det under den tid som intervjuerna började genomföras i 
organisationen. Nätverksidén kan därför sägas tillhöra en process som indirekt 
iscensattes av projektet. Något som även bekräftades av en av de kvinnor som 
var aktiva i nätverket. Min roll som forskare hade i detta fall karaktären av att 
vara stödjande, genom att forskningsprojektet och jag som forskare fanns i 
organisationen. Därmed sanktionerades denna form av aktiviteter för kvinnor.  

Avslutande kommentar 

I detta avsnitt har empirin från intervjumaterialet samt empirin från 
förändringsarbetet presenterats. Intervjumaterialet har strukturerats utifrån den 
tidigare presenterade förändringsmodellen. Analysen av det empiriska 
intervjumaterialet och iscensättandet av förändringsprocesser har därmed haft 
sin utgångspunkt i den könsteoretiska ansatsen doing gender, vilken 
konkretiserats i ovan nämnda modell.  

Modellen har i detta arbete visat sig ha flera tillämpningsområden, där ett är 
förändring och ett annat är analys. De fyra dimensionerna fungerar med andra 
ord var och en för sig och i vissa fall med gemensamma beröringspunkter som,  

- analysinstrument när vi vill få en förståelse hur kön görs i organisationer 
och 

- förändringsinstrument när vi vill förändra de rådande könsstrukturerna 
och de könsskapande processerna. 

Målsättningen har varit att försöka nå en stringens genom att använda denna 
metodik och dessa dimensioner (symboler, relatering, strukturer och 
interaktion), från analysen av intervjumaterialet till iscensättande av 
förändringsprocesser. 

Fokus i detta avhandlingsarbete har legat på att förstå vilka praktiker som är 
centrala i de könsskapande processerna i organisationen samt att iscensätta 
förändringsprocesser utifrån denna kunskap. För att få en reell förändring av 
könsordningen krävs ett längre tidsperspektiv än vad som varit möjligt inom 
ramen för detta avhandlingsarbete. Däremot hade vi före ägar- och ledningsbytet 
kommit en bra bit på väg i detta arbete.    
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6. I den globala byn 

Det här kapitlet har två avsnitt. Utgångspunkten är att delge läsaren 
reflektioner över det empiriska intervjumaterialet för att sedan fokusera 
diskussionen på det aktiva förändringsarbetet. Utifrån den praktiskt orienterade 
kunskapssyn som denna avhandling förmedlar återfinns även i detta kapitel citat 
från det empiriska materialet. 

Centrala områden som lyfts fram från intervjuerna är den lokala kontextens 
betydelse, värderingar och praktiker kring teknik och kön, karriärvägar och 
betydelsen av en hegemonisk feminitet samt bilden av en ingenjör.  

När det gäller det aktiva förändringsarbetet diskuteras empirin utifrån 
aspekter som förankringsprocessens betydelse, retorik och praktik samt 
förändringsmodellen i praktiken. 

Modellen för analys och förändring finns med som ett genomgående tema i 
denna avhandling. Modellen är en abstraktion av de könsskapande processerna 
samtidigt som den har visat sig användbar både som analytiskt instrument och 
som praktiskt verktyg för iscensättande av förändringsarbete. 

Den globala byn  

En gång var det maskinerna, nu datorerna
Den här världen ömsar skinn igen
Snart kliver vi över gränsen
till nästa tusental
och ingen vet nånting om framtiden
min vän
Jag minns att vi hoppades så mycket på
Den globala byn…

Ut ur mörkret, Slutna rum 75-95, Ulf Lundell 1995 

Ulf Lundell (1995) sjunger i visan Ut ur mörkret om den globala byn, en 
metafor som kan beskriva bruksorten Finspång. Där den svenska småstaden 
blandas med bruksortskänslan och det internationella verkstadsindustriföretaget 
Alstom Power, som dominerar näringslivet i Finspång.  

Citatet kan illustrera den omvandling ett av svenskt näringslivs största 
verkstadsindustriföretag, ABB STAL, genomgick under slutet av 1990-talet. 
Nämligen att flytta fokus från kärnverksamheten maskiner till att utveckla 
informationsteknologiska stödsystem. I denna omvandling ingick försäljningen 
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av Finspångs turbinverksamhet till det franska energiteknikföretaget (Alstom 
Power).

Främst kvinnorna i studien, men också männen, ger en bild av Finspång som 
en ort där det finns yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter43. Detta utifrån den 
stora organisationens möjligheter till olika former av arbetsuppgifter samt den 
komplexitet produkten turbiner medför. 

Det är även intressant att se vad som inte lyfts fram i intervjuerna med 
informanterna. En sådan aspekt är det globala i form av internationella 
arbetsmöjligheter. En förklaring till detta finns i informanternas livssituation. De 
flesta har familj och barn i åldrar som kräver omsorg. En annan orsak kan 
mycket väl vara kön. Även om några av kvinnorna har arbetat med 
internationella kontakter, har det dock varit i och med länder med västerländska 
värderingar. En intressant fråga att ställa är om kvinnorna och männen har 
samma tillgång till de internationella möjligheter som företaget kan erbjuda?  

Casten von Otter (2004) beskriver två olika krafter på den globala arenan. 
Den ena består av en efterfrågad internationell elit, det kan vara finansmän, 
forskare eller ingenjörer; aktörer som kan delta i spelet på vad von Otter (ibid.) 
kallar för den gränslösa arenan. Den andra kraften utgörs av en motpol, till de 
grupper som kan röra sig fritt på den globala arenan, som till exempel 
invandringen (ibid., Magnusson & Ottosson, 2002). von Otter menar att även 
om invandringen bidrar till rörelsen på den internationella arenan finns där en 
negativ sida i form av diskriminering, i och med att den sker på andra villkor än 
den frivilliga rörelsen.  

Detta kan liknas vid de olika förutsättningar kvinnor och män, som är 
ingenjörer, har när det gäller internationellt arbete. Männen tillhör den 
internationella, globala, normen och är efterfrågade till internationellt arbete. 
Kvinnorna däremot tillhör inte denna ingenjörselit. De är avvikare från normen 
inom den tekniska sektorn utifrån sitt kön. Därmed har de inte heller samma 
förutsättningar och ges inte samma möjligheter till att delta i spelet på den 
globala arenan.   

Det fysiska rummets betydelse 

Rent organisatoriskt befann sig de intervjuade kvinnor som var chefer på den 
lägsta chefsnivån44. När det gällde den fysiska placering av de kvinnor som var 
                                                          
43 För en närmare redogörelse av regionens betydelse när det gäller kön och vad Gunnel 
Forsberg kallar för det regionala genuskontraktet se till exempel ”Regional Variations in the 
Gender Contract : Gender Relations in Labour Markets” (1998) 

44 Ett undantag fanns, det var en kvinna som var chef på mellannivå, tyvärr lämnade hon 
organisationen under projektets genomförande. Ytterligare en kvinna hade haft en högre 
chefsposition men slutat på företaget strax innan detta projekt påbörjades. Båda dessa kvinnor 
finns dock med i det empiriska materialet.  
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chefer, innebar den att deras kontakter med företagets centrum blev begränsad, 
vilket belyser genusordningen och särskilt isärhållandets logik (Hirdman 1988). 
Vad som var företagets centrum ska jag försöka beskriva här nedan. 

Företagets ledning hade sina rum i Finspångs slott. Slottet var omgivet av en 
park som utgjorde ett uterum, en distans till övriga byggnader. Dessa övriga 
byggnader bestod av De Geerhuset som var ett tjänstemannahus i svensk 
funktionalistisk stil, döpt efter Sveriges förste statsminister Louis De Geer 
(1818-1896) som föddes på Finspångs slott.  I anslutning till De Geerhusets 
fanns en ”bakgård” med verkstäder, där turbinerna tillverkades, samt Curt 
Nicolingymnasiet45. I anslutning till själva företagsområdet fanns ytterligare 
några tjänstemannabyggnader, som var belägna utanför det staket som 
omringade själva företagsområdet.    

Om vi återgår till var de kvinnliga chefererna befann sig i denna fysiska miljö 
så var det på bottenvåningen i De Geerhuset, eller i några av de byggnader som 
låg utanför själva företags-/verkstadsområdet. Ett undantag var den kvinna som 
hade sin chefsposition och arbetsplats i en av verkstäderna.  

Det faktum att kvinnorna inte befann sig fysiskt i det som jag skulle vilja kalla 
företagets centrum eller hjärta diskuterades under det första arbetsmötet (se 
sidan 122). Vid detta möte reflekterade man över empiri från intervjuerna 
(Vänje Rosell 2001). Flera av aktörerna menade att företagets centrum utgjordes 
av forskning, utveckling och försäljning av turbinerna. Denna verksamhet var 
belägen på de övre våningsplanen i De Geerhuset, en miljö där de kvinnor som 
var chefer inte hade sin vardagliga verksamhet. Vilken betydelse hade det då att 
de kvinnor som på olika sätt befann sig i karriären inte hade sin dagliga 
verksamhet i denna miljö? 

Flertalet aktörer menade att den fysiska placeringen hade betydelse för de 
informella kontakterna i organisationen och därmed indirekt för möjligheten till 
olika former av karriärutveckling, vilket även intervjuerna bekräftade.  

 … Det är svårt för mig att säga, eftersom jag inte kan säga vad 
andra personer tänker. Men om jag tittar på oss här tror jag inte att 
någon av oss har mindervärdeskomplex. 
Samtidigt som när vi satt borta i en barack, fick man höra från andra 
avdelningar att det här (De Geer huset) var gräddhyllan.  
Forskare:  Är det mer status att sitta i det här huset än att sitta där 
borta? 

 … Jag tycker det är bekvämt och bra att ha nära till alla. Jag satt i 
tre år där XX sitter nu, runt hörnet därborta. Då är man helt isolerad. 
Man träffar bara de absolut närmast sörjande och det är jättetråkigt. 

                                                                                                                                                                                    

45 Skolan är en friskola med yrkesteknisk inriktning som ägs av Finspångs industri och 
Finspångs Kommun.  
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…Sitter man i en stor byggnad som den här så har man nära till de 
flesta. Det är en klar fördel. Jag skulle hellre sitta här än där borta. 
Tack vare att här sitter man nära alla som man jobbar med. Alla 
kontaktnäten. 
Forskare:  Får man lättare nätverk? 

  Javisst. Här har man de informella kontakterna som man aldrig 
får om man sitter därborta. Det ska mycket till för att du ska ta den 
där 10-minuterspromenaden bara för att gå förbi någon. Här gör man 
det på vägen, om man träffar någon, pratar med någon och kommer 
på någonting. Det skapar oändliga möjligheter och du får mer 
information av informell karaktär. 
Ove, trebokstavschef 

Under det tidigare nämnda arbetsmötet ifrågasatte ett fåtal aktörer, som själva 
befann sig i företagets centrum, om detta verkligen hade betydelse. Detta 
ifrågasättande inledde en livlig diskussion som mynnade ut i en förståelse för 
eller insikt om det fysiska rummets betydelse, särskilt när det gällde skapandet 
av informella kontakter och nätverk (Korvajärvi, 1998). 

Värderingar kring teknik – vad är teknik? 

Tidigare arbetslivsforskning har visat att kvinnor inte alltid ses som 
kunskapsbärare och särskilt tydligt blir detta inom den tekniska sektorn 
(Gunnarsson, 1994).  

Det blir därför problematiskt när kvinnor kommer in i organisationen som 
bärare av teknisk kompetens.  Följande dialog mellan mig som forskare och en 
av de manliga informanterna visar att det fanns kvinnor som skulle kunna vara 
bärare av kompetens men delvis blev avskalade denna kunskap utifrån att de inte 
befunnit sig i organisationen tillräckligt länge.  

Forskare:  Det är killar du tänker på när det gäller kompetens? 
  Det är killar. Det är lite synd va! Men det är så att det finns inga 

tjejer som har jobbat här mer än fem år. Det fanns inga tidigare.
Ove, trebokstavschef 

En central fråga är om kvinnor som är ingenjörer i någon form segregeras till 
mer teknikadministrativa arbetsuppgifter. På Alstom Power fanns 
mönsterexempel i form av praktiker som visade på detta. Med mönsterexempel 
menar jag här återkommande påstående kring en praktik eller handling, men 
även praktikerna och därmed handlingarna i sig.  

Den intressanta frågan var vad som iscensatte dessa praktiker. Enligt min 
tolkning var det ett ömsesidigt samspel mellan kvinnorna, männen och 
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organisationen. Det betyder att det skedde interaktion mellan aktörerna i 
organisationen och mellan aktörerna och de organisatoriska strukturerna (Acker 
1990, Korvajärvi 1998). Det gick inte enbart att ge dessa praktiker strukturella 
förklaringar. De könsskapande processerna interagerande med varandra spelade 
en viktig roll. 

Ett exempel på denna interaktions betydelse visade en av de män som 
intervjuades och var chef på ett av företagets centrala enheter; 

Forskare:  Har du någon bild av att det finns fler kvinnor inom 
vissa områden här? 

 Inom verkstadsområdet finns det inte så många tjejer. Det måste 
kännas konstigt tycker jag.  
Här på kontorssidan finns en hel del tycker jag. Både på 
applikationssidan, där de sätter samman offerter. Inom kringsystem, 
mekanisk konstruktion, handlar det mer om att sätta samman 
befintliga saker, designa om befintliga rörledningar, eller ansvara för 
bränslesystems uppbyggnad och så där.  
Forskare:  Det är mer supportfunktioner? 

  Det är mindre djup teknik och mer projektledaraktigt, kan man 
kalla det. Man får hålla på mycket med leverantörer och kunder. De 
som tycker det är skoj tycker ju det är jäkligt skoj. Men man kommer 
ju inte in, det är mer att skriva inköpsanmodan och ”speca” vilken 
ventil det ska vara.  
Du förstår vad jag menar. Det är en hel del som sökt sig från den 
typen av arbete till oss. De som är mer genuint tekniskt intresserade 
än att vara administratörer. Även om det är mycket teknik på de mer 
administrativa ställena. Man måste förstå det (tekniken, egen 
kommentar) - men man får inte syssla med det. Det är mer att vara i 
de administrativa systemen och rita rör på CAD och så där.  
Forskare:  Det är intressant vad du säger. För jag har fått en bild 
av att kvinnorna jobbar mer med teknikadministration? 

 Ja det är min bild också som du hör. Fast det finns de som är mer 
intresserade av teknik, det är de som är hos mig här.  
Ove, trebokstavschef 

I dagens samhälle finns indelningar av vad som anses som feminint och vad 
som anses som maskulint. Den tekniska sektorn och tekniken i sig är en sådan 
samhällsindelning där kvinnor normalt sett inte har hört hemma (Berner, 2004). 
Boel Berner menar att teknik ofta associeras med arbetsuppgifter som innefattar 
en brist på relationer med och intresse för andra människor. Vidare menar hon 
att detta skulle vara en orsak till att kvinnor väljer bort tekniken (ibid.). Empirin 
i detta projekt visade delvis även på det motsatta. Det fanns kvinnor som såg 
fördelar med att arbeta som ingenjörer i stället för som läkare. Ingenjörsyrket 
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gav dem möjlighet till komplexa och analytiska arbetsuppgifter samtidigt som 
de inte behövde ta ett lika stort humanistiskt ansvar.   

Berner (ibid., s 44) menar att vår kulturella bild av teknik handlar om tung 
teknik som stora tekniska system, till exempel biltillverkning eller, som i det här 
fallet, tillverkning av turbiner. Motsatsen till tung teknik är mjuk teknik vilken 
ofta är hushållsnära och karaktäriseras av teknik som kvinnor använder (ibid., 
Faulkner, 2003).  Den senaste tidens teknikutveckling har dock visat att det inte 
är så enkelt som att könssegregeringen inom den tekniska sektorn handlar om 
storleken på tekniken.  Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) är 
till storleken ofta en liten teknik som inte förknippas med vare sig fysisk styrka 
eller smuts, och ändå domineras den av män.  

Det är idag ett samhällsproblem att få kvinnor går på 
civilingenjörsutbildningarna i de ämnen som utvecklar och arbetar med 
datateknik respektive informationsteknik. Problemet ligger i att kvinnor kan 
bidra med delvis andra erfarenheter och perspektiv på teknik och utvecklingen 
av denna (Vehviläinen 1997, Vänje 2003) Vad som segregerar könen inom 
tekniken (här i Sverige) tycks inte endast ha med artefakten eller ämnet att 
göra.Även andra praktiker spelar roll i de könsskapande processerna kring 
tekniken.  

En praktik som kan utgöra en av flera förklaringar till mansdominansen inom 
IT området är tillgången till resurser. IT-sektorn har karaktäriserats av starka 
resurser och därmed även makt. Sedan tidigare vet vi att de områden som 
karaktäriseras av starka resurser också domineras av män. Detta visar bland 
annat den kvinnomaktutredning som presenterades 1998 (SOU 1998:6). 

Ovanstående stämmer väl överens med vad som framkom i intervjuerna på 
Alstom Power. De teknikområden som berörde turbinutveckling, konstruktion 
och försäljning hade hög status och goda resurser. Teknikområden som kemi, 
logistik och dokumentation däremot klassades inte självklart som teknik och 
hade därmed lägre status. Det intressanta här är att de senare områdena på 
Alstom Power hade kvinnor som chefer, vilka samtliga var civilingenjörer.  

Analysen av intervjuerna med kvinnorna visade att de själva inte lyfte frågan 
om att de inte skulle arbeta med teknik, vilket männen gjorde. Däremot syftade 
kvinnornas funktioner i organisationen, enligt dem själva, till att serva denna 
samt produkterna.  

Kvinnors minoritetssituation inom civilingenjörsyrket innebär att de som 
väljer ingenjörsyrket får gå en balansgång mellan den kvinnliga kroppen och 
den maskulint kodade tekniken. Det är genom den kvinnliga kroppen som de, 
kvinnorna, blir synliga som avvikare. I praktiken innebär detta att koda in sin 
kropp så att de inte blir för tydliga som avvikare. På Alstom Power tog sig detta 
i uttryck i form av val av kläder.  
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Genom sitt klädval kunde kvinnorna välja hur, om och i sådana fall i vilken 
grad de ville föra in sin feminitet. De flesta kvinnor som var ingenjörer och 
chefer eller projektledare valde att inte framhäva sin feminitet. De vill i första 
hand bli sedda som kunskapsbärare och inte som kvinnor. I sin strävan efter att 
tillhöra normen och inte vara avvikare använde de yttre attribut. 

 Det kan vara undermedvetet att man vill vara lika. Det kan ligga 
något där. För man sticker ut om man kommer i kort kjol. Och då 
flyttar man fokus från det man vill ha sagt…För man sticker ut ändå. 
…att de bara tittar på kjolen, särskilt om man är yngre. Är man äldre 
är det inte riktigt lika farligt. Som ung kan det bli att budskapet 
försvinner. Är man yngre vill man kanske vara lite mer ego. Hitta sin 
linje. Men det är den gropen man kan falla i. Man kan tycka att det är 
löjligt men sånt är livet, man anpassar sig efter situationen. 
Karin, trebokstavschef 

En reportagebild46 från Kraftgruppens arbete visar på just denna 
avfeminisering eller strävan att koda in sig och tillhöra normen. Kvinnorna bär 
byxor och kavaj, kostymer, och genom detta val av kläder får de ett yttre attribut 
som signalerar maskulinitet snarare än feminitet.  

Om du sätter på dig en kavaj och en kjol och går och sätter dig 
tillsammans med tekniker. Då är du helt ute tror jag då får du inte ens 
respekt, det tror jag inte. Men det vet jag inte det är vad jag tror… 
Dessutom måste du kunna prata tekniskt så att de lyssnar.” 
Anna  

Sätter du på dig en kavaj på ett viktigt möte blir det lite seriösare på 
en gång. Än om du kommer med urringad topp av något slag. Det kan 
handla om självkänsla också. För det kan vara om man har alldeles 
fel kläder på sig kan man känna sig fel. Annars är det väldigt fritt. Det 
är ingen som säger vad man ska ha på sig. 
Sara, trebokstavschef  

Att inte ha kjol handlade även om att inte vilja förväxlas med rena 
administratörer eller sekreterare. Det fanns med andra ord olika klädkoder för 
olika yrkesgrupper. Här poängterades dock att denna skillnad i klädstil mellan 
kvinnliga ingenjörer och kvinnliga administratörer och sekreterare var på väg att 
suddas ut i och med att den senare gruppen var på väg att bli yngre. De kvinnor 
som var ingenjörer och chefer hade ofta en nära social relation till de kvinnliga 

                                                          
46 Denna bild publiceras inte i denna avhandling på grund av anonymitetsskäl. 



 148

administratörerna, eftersom de i flera fall var de enda eller en av få kvinnor på 
enheten.  

Karriärvägars krav på hegemoni 

Det är inte bara män som bär upp de praktiker som ser till att könsordningen 
bibehålls. Även kvinnor är aktörer i de dimensioner som gör kön och skapar 
maktstrukturer. En av kvinnorna i projektet förmedlar att hon under sitt 
deltagande i ledartalangprogrammet47 berättat för en annan kvinna att hon tänkte 
söka en chefsbefattning. Hon möttes av ett direkt ifrågasättande om hon 
verkligen hade kompetens för den aktuella tjänsten.  

Ovanstående exempel visar på hur lätt återställare uppstår i de vardagliga 
praktikerna (Abrahamsson 2000, Gherardi 1994). Praktiker som i det här fallet 
visar på den motsättning som finns mellan förväntningar på vem som kan vara 
chef och de formella mål som företaget hade.  

Flertalet av de intervjuade uttryckte, som visades i föregående kapitel, en 
rädsla för att de skulle bli rekryterade för att de var kvinnor och inte för sin 
kompetens skull, det vill säga att bli kvoterad på grund av kön och inte 
kompetens. Frågan om kvotering på grund av kön blev i det här fallet aktuell när 
det gäller rekrytering av kvinnor, eftersom de var i minoritet. Utifrån detta 
resonemang blir det därmed kvinnor som för in frågan om kvotering och kön. 
Frågan om att män skulle kvoteras in till chefspositioner på grund av sitt kön var 
inte aktuell (Björk, 1996). En fråga som kunde varit (är) aktuell, eftersom teknik 
och ledarskap var maskulint konnoterade.   

Vilken betydelse hade då yrkeskompetensen när det gällde rekrytering av 
chefer i organisationen? Rosabeth Moss Kanter (1977) genomförde i sin studie 
på fallstudieföretaget Indsco en undersökning över vilka aspekter som rankades 
högst när det gällde befordran. De högst rankande aspekterna var tillförlitlighet 
och pålitlighet, social förmåga samt senioritet. I samma studie kom 
utbildningsgrad och specialistkunskaper först på sjunde plats. Ytterligare en 
studie på samma företag visade på den stora betydelsen av att vara socialt 
accepterad i den aktuella kontexten för att kunna göra så kallad traditionell 
karriär (ibid.). Det vill säga ha rätt utbildning, social bakgrund, bo på rätt ställe, 
delta i rätt föreningar samt ha rätt hudfärg och kön, att inte ”sticka ut”. Även 
Anna Wahl (1999) visar att personlighet placeras före utbildning när det gäller 
synen på ledarskap.  

Ovanstående replikerar att kvinnornas tal om rädsla för kvotering på grund av 
kön istället för kompetens blir inaktuell. Detta eftersom begreppet ”kompetens – 
                                                          
47 Ledartalangprogrammet var en utbildning i ledarskapsfrågor för de som ansågs vara 
blivande chefer. Under en period fanns även ett ledarskapsprojekt för så kallade high 
potentials, det vill säga blivande toppchefer. 
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tekniskt kunnande” inte är det främst avgörande när en chefsposition ska 
tillsättas. Viktiga aspekter är istället social förmåga och informella kontakter, att 
tillhöra den hegemoniska maskuliniteten. 

Konstruktion av maskulinitet och konstruktion av ledarskap sammanfaller 
med varandra (Holgersson 2003, Wahl 1996). Tekniken utgör dessutom en 
förstärkare av denna maskulinitetskonstruktion. Kvinnor inom det tekniska 
området blir därför en brytare av rådande förväntningar på vad en chef och 
ingenjör skall vara.  

I samband med den omorganisation som beskrivs i kapitel fem uppmanade 
den verkställande direktören kvinnor att söka de chefstjänster som utlystes. 
Parallellt med denna process genomförde Kraftgruppen en egen undersökning 
med inriktning mot kvinnors uppfattning om att vara chef på Alstom Power (se 
sidan 132)48.

I samtal med några kvinnor som var berörda av denna omorganisation men 
inte ingick bland de tio utvalda framkom att det fanns andra (än de tio) kvinnor 
som sökt dessa tjänster.  

Ovanstående aktualiserar frågan om de tio utvalda kvinnorna representerade 
en feminitet som var gångbar i organisationen. En hegemonisk feminitet som inte 
hotade de rådande maktstrukturerna utifrån dimensioner som klass och etnicitet, 
det vill säga de passade in i den rådande normen. Pia Höök (2001, s 265) menar 
att ”män tillåts vara inbördes olika och tillsammans utgöra helheten”. För 
kvinnor i mansdominerade miljöer finns inte utrymmet att vara olika eller 
annorlunda, att falla utanför normen (Lindgren 1996, 1992). De måste anpassa 
sig till den helhet som den manliga normen utgör; i det här fallet hegemoniteten 
och de starka konstruktioner som finns när det gäller maskulinitet och teknik.  

Förändringsprocesser och kön 

Ett par av de processer som ägde rum i förändringsarbetet kan utifrån ett 
analytiskt perspektiv ses som centrala och presenteras i detta textavsnitt. Dessa 
kan sammanfattas utifrån;  

- Processer i form av motstånd kring hur progressivt jämställdhetsarbetet 
fick vara, 

- Processer som var motsägelsefyllda. 

                                                          
48Undersökningen inleddes med att Kraftgruppen genomförde en rundringning till tio utvalda 
kvinnor och uppmanade dem att söka de chefspositioner som var utlysta. Ingen av dessa 
kvinnor sökte de lediga tjänsterna. 
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Jämställdhet och motstånd 

En jämställdhetsplan med konkreta målsättningar var motiveringen till 
Jämfotapriset, det jämställdhetspris företaget tilldelades år 2000 (se sidan 87). 
Priset var indirekt plattformen för förändringsarbetet. Den publicitet som 
företaget fick i samband med att priset delades ut visade att ett gott 
jämställdhetsarbete gav organisationen ett gott anseende.  

I handlingsplanerna för jämställdhet, både för år 2000 samt 2001,var en av de 
konkreta målsättningarna, att andelen kvinnor som var chefer skulle vara lika 
stor som andelen kvinnor i företaget. En annan målsättning var att inom fem år 
skulle det i företaget finnas en kvinna som var affärsområdeschef. Denna 
målsättning fanns med i handlingsplanen både för år 2000 och 2001 med ett 
femårsperspektiv49. Dessa målsättningar signalerade en positiv inställning till att 
öka andelen kvinnor som var chefer, samtidigt fanns en underton av politisk 
korrekthet. En politisk korrekthet som även informanterna gav uttryck för, bland 
annat i diskussionerna om Jämfotapriset. 

Jag tänkte att Herre Gud om vi jobbar med jämställdhet då skulle 
jag bra gärna vilja se hur det ser ut på andra företag. Vi gör inte 
några extrema framsteg, det kan man inte tycka. Å andra sidan börjar 
man rada upp konkreta saker som har gjorts, så har de ju faktiskt 
gjort lite. Det har de. De jobbar ju på att tjejer ska kunna jobba bättre 
i verkstaden, ha bättre utrustning som passar och så. Det är faktiskt 
konkret. Så det är lite kluvet… 
Vissa manliga kollegor de säger ju att ni är lurade. Det är klart att det 
är lätt att ta ner alla lättklädda damer från väggarna. Be dem att ni 
ska få samma lön får ni se hur bra det går! Det är det som kostar. 
Ida

Vid en informell diskussion med dåvarande personaldirektören lyfte jag som 
forskare, med bakgrund av mina erfarenheter, frågan om företaget kunde arbeta 
utifrån den metod som universiteten använde sig av när det gällde att öka 
andelen kvinnor i det akademiska karriärsystemet. En metod som baserades på 
rekryteringsmål för de olika organisatoriska nivåerna50 . Detta hade varit ett mer 
progressivt förfaringssätt. Företagets mål med en kvinna som affärsområdeschef 
kunde lätt uppnås genom en externrekrytering. Det innebar att aktörerna i 
                                                          
49 Utifrån närmare eftertanke borde 2001 års målsättning med en kvinna som 
affärsområdeschef inom fem år ha reviderats till fyra år. 

50 Inom universitetsvärlden finns ett så kallat ”tenure track” system som innebär en karriärväg 
till professor via positionerna forskarassistent och universitetslektor. Dessutom fastställer 
regeringen rekryteringsmål för de olika nivåerna doktorand, forskarassistent, 
universitetslektor och professor.  
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organisationen i egentlig mening inte behövde arbeta med jämställdhetsfrågan 
för att nå det uppsatta målet.  

Ett liknande resonemang kunde föras kring målsättningen att företaget skulle 
ha lika stor procentuell andel kvinnor som var chefer som det fanns kvinnor i 
organisationen. Det målet kunde uppnås genom att öka andelen kvinnor på den 
lägsta chefsnivån. Denna åtgärd behövde med andra ord inte nödvändigtvis leda 
till en generell ökning av kvinnor på samtliga chefsnivåer.  

En metod där flera nivåer i organisationen vävs in som separata 
rekryteringsmål leder indirekt till att organisationen tvingas in i ett arbete med 
att öka andelen kvinnor på samtliga chefsnivåer. I en förlängning innebär det 
även att det finns en rekryteringsbas av kvinnor till högre positioner i 
organisationen.   

Tyvärr genomfördes aldrig denna åtgärd, även om den hade ett stöd från 
företagsledningen. En förklaring till det är att diskussionen om förslaget fördes 
informellt. Den andra förklaringen är mer komplicerad och handlade om 
motstånd som fanns i organisationen, bland annat i form av jämställdhetsarbetet 
(Abrahamsson & Gunnarsson, 2002). Dessa motstånd var inte enkla att förstå 
eller att synliggöra. De handlade till stor del om dilemman kring hur radikalt 
jämställdhetsarbetet fick vara. Tillfällen där dessa motstånd blev synliga för mig 
som forskare var: 

- vid införandet av rekryteringsmål på fler nivåer, 
- vid införandet av en kompetensbok med kvinnor samt 
- vid den interna omorganisationen. 
Min tolkning av denna tröghet, eller detta motstånd, var att det handlade om 

bristande synkronisering mellan mig som interaktiv forskare och aktörerna i 
organisationen kring jämställdhetsarbetet och förändringsarbetet. Aktörerna 
kring jämställdhetsarbetet var insatta i organisationens formella och informella 
strukturer. De visste vad som var möjligt och vad som inte var möjligt. I detta 
låg ett förhållningssätt till förändring som var färgat av den egna 
organisationskulturen, vilka möjligheter som fanns och förhållandet till tid. Det 
senare till vilken tid ett förändringsarbete fick ta.  

Detta skulle synkroniseras med det förhållningssätt till förändring och tid jag 
hade som feministisk interaktiv forskare samt mina tidigare erfarenheter från 
jämställdhetsarbete. Med mitt utifrånperspektiv kunde jag se att relativt enkla 
åtgärder kunde ge konkreta resultat. Detta gällde främst införandet av en så 
kallad kompetensbok samt differentierade rekryteringsmål. Kompetensboken 
var ett förslag som bottnade i Kraftgruppens mål att upprätta en kompetensbank 
med kvinnor. Förslaget om en kompetensbok diskuterades med aktörer inom 
Kraftgruppen. En åtgärd som var enkel att genomföra och konkret skulle visa på 
vilken kompetens kvinnorna i organisationen hade. Åtgärden handlade om att 
synliggöra kvinnor inför kommande rekryteringsprocesser. 

Dilemmat var våra olika synsätt på tid och förändringsarbete, men som inte 
var tydliga för mig under processens gång utan utkristalliserade sig under 
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forskningsarbetet. För mig som interaktiv forskare handlade det, under 
projektets genomförande, om att ställas inför en tröghet, eller ett motstånd, svåra 
att hantera. En tröghet som, i detta fall, bestod av ett lågt engagemang i att 
arbeta fram en kompetensbok. Min tolkning var att det handlade om en åtgärd 
som var för konkret och tydlig. En kompetensbok skulle ställa frågan på sin 
spets och synliggöra att det verkligen fanns kvinnor med teknisk kompetens i 
organisationen, en åtgärd som tiden kanske inte var mogen för? 

Ovanstående visar att det inte alltid räcker med ledningens stöd. Även aktörer 
i dess närhet behöver vara delaktiga i förändringens riktning och tid. Eventuellt 
fanns här en i organisationen inbyggd kod kring vilket tempo förändringar fick 
och skulle och ta.  

Förändringsarbetet 

Förändringsarbetet på Alstom Power kom att manifesteras och aktivt drivas 
utifrån den förändringsgrupp som fick namnet Kraftgruppen. Denna finns 
närmare beskriven i kapitlet om förändringsprocesser. 

Det finns flera intressanta aspekter att lyfta fram från förändringsarbetet. 
Dessa är; 

- Vad hade förankringsprocessen för betydelse för projektets genomförande? 
- Vad hade företagsledningen för betydelse i projektet? 
- Retorik och praktik 
- Förändringsmodellen i praktiken 
- Att förändra en könsordning 
Syftet med förändringsarbetet var, som tidigare påpekats, att på sikt öka 

andelen kvinnor som var chefer i organisationen. Det blev därför centralt att 
skapa ett intresse och en kraft i organisationen som kunde leda till en hållbar 
förändring (Aronsson mfl, 1995).  

Processen med att förankra projektet hos företagsledningen och de fackliga 
parterna kom att få två intentioner. Den ena intentionen var att de fackliga 
parterna de facto var med och formulerade projektets inriktning tillsammans 
med dels arbetsgivaren och dels arbetslivsforskare.  Den andra avsikten var att 
för projektets legitimitet var det centralt att ledningen gav sitt uttalade stöd, 
vilket den gjorde.  

Processen att förankra projektet dels hos de fackliga parterna dels hos 
ledningen gav styrka, legitimitet och stabilitet åt genomförandet. Förankringen 
innebar att projektet aldrig öppet ifrågasattes som sådant. Det kunde genomföras 
enligt tidplan och jag som forskare hade inga problem med att vare sig röra mig 
i organisationen eller att genomföra olika former av möten. Däremot uppstod 
under arbetes gång en rad olika praktiker i form av motsättningar, vilka 
presenteras i detta kapitel.  
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I företagsledningen fanns som tidigare påpekats ett personligt engagemang. 
Detta var enligt min mening en avgörande faktor för att projektet kunde 
genomföras på det sätt som det gjordes.  

Retorik och praktik 

Avhandlingsprojektet kan sägas ha haft ett mer radikalt än liberalt 
angreppssätt (Berge & Ve, 2000). Angreppssättet var radikalt utifrån att 
projektet synliggjorde könsskillnader, kvinnors och män olika förutsättningar 
och möjligheter samt ifrågasatte rådande maktordning i organisationen, utifrån 
aspekten fler kvinnor som chefer i en traditionell verkstadsindustrimiljö. Frågan 
är dock om inte projektet i praktiken kom att bli liberalt, det fanns nämligen en 
diskrepans mellan retorik och praktik.  

Det retoriska önskemålet var att genomföra ett förändringsprojekt som 
förändrade könsordningen och därmed maktordningen i organisationen51. I viss 
mån hade de åtgärder som arbetades fram en radikal inriktning utifrån att de 
ifrågasatte rådande könsordning. Ett exempel är den egna undersökning som 
Kraftgruppen genomförde och vars syfte var radikalt, att i samband med en 
omorganisation öka antalet kvinnor som var chefer. I praktiken fick 
undersökningen dock en liberal hållning i samband med själva genomförandet. 
Detta i form av att den hegemoniska feminiteten blev synlig och fick spela en 
roll i balanserandet av den maktordning som här kunde ha förändrats.  

Denna form av motsättande processer är enligt Berge och Ve (ibid.) normala i 
aktionsforskning, här interaktiv forskning, där syftet är att förändra rådande 
maktstrukturer och norm. I förändringsarbetet behöver vi se och förstå att det 
uppstår normaliserande processer, som ett resultat av den interaktiva 
forskningens försök till förändring av maktstrukturerna (ibid.). Detta för att 
kunna använda oss av dessa processer som ett verktyg i förändringsarbetet. 
Denna medvetenhet om motsägelsefyllda processer fanns inte hos mig som 
forskare vid projektets genomförande. Den har jag fått under arbetet med att 
lyfta det empiriska materialet till en högre abstraktionsnivå, det vill säga i den 
analytiska fasen. Att det fanns en motsättning var dock tydlig för mig redan 
under det interaktiva arbetet på Alstom Power. Under ett arbetsmöte med två 
kvinnor som var ingenjörer och aktivt deltog i Kraftgruppsseminarierna fick jag 
information om att det fanns kvinnor som hade sökt de internt utlysta 
chefspositionerna. Men Kraftgruppens aktörer gav bilden av att inga kvinnor 
hade sökt dessa befattningar. Detta kunde givetvis vara en tolkningsfråga. Ingen 
av de tio kvinnor som blev intervjuade och tillfrågade av Kraftgruppen att söka 
tjänsterna gjorde det. Däremot fanns det andra kvinnor i organisationen som 
sökte de utlysta chefspositionerna.  
                                                          
51 I praktiken arbetades en rad olika projektidéer fram som även genomfördes, dessa finns 
redovisade i kapitlet om Förändringsprocesser. 
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Hade jag som forskare varit medveten om att denna motsättning utgjordes av 
mer eller mindre normala processer utifrån att vi försökte ändra maktordningen i 
organisationen, kunde vi ha använt oss av dessa motsättningar i vårt 
förändringsarbete. Frågan hade lagts på bordet i öppet ljus. Som det nu var blev 
det en dold agenda som vi inte förde en dialog om. Det optimala hade givetvis 
varit att väva in denna motsättning i förändringsarbetet.  

Berge och Ve (ibid.) menar att motsättningar kan skapa både förväntningar 
och rädsla för förändring. En medvetenhet om att processerna berör 
maktordningen skapar dock förståelse för vad som sker och därmed möjliggörs 
ett kritiskt tänkande (Berger & Ve, s 5 2000).   

Sammanfattningsvis kan den ovan nämnda retoriken och praktiken beskrivas 
utifrån framgångsprocesser och motsättande processer. Framgångsprocesser i 
form av Kraftgruppens vilja och engagemang till förändring genom att rekrytera 
in kvinnor till chefspositioner i den nya organisationen. Motsättande processer 
iscensattes i form av praktisk handling när det gällde selektering av kvinnor som 
möjliga kandidater till chefspositioner. En selektering utifrån föreställningar om 
en hegemonisk feminitet.  

Att förändra könsordningen 

Berge och Ve (ibid.) sätter upp fem punkter som beskriver varför 
aktionsforskning som metod kan bidra till att förändra könsordningen. Dessa 
punkter kan även sägas gälla för interaktiv forskning med ett könsteoretiskt 
perspektiv; 

- Aktionsforskning, interaktiv forskning, handlar om ett lärande utifrån 
handling 

- Syftet med ansatsen är att aktörerna ska delta på jämlika villkor, det är en 
demokratisk ansats 

- Ansatsen är anpassad till lokal nivå 
- Enda sättet att bli medveten om olika begränsningar (limitations) är 

erfarenhet genom handling. 
- I ansatsen ingår moment av självreflektion. 
När det gäller den första punkten lärande utifrån handling finns flera exempel 

från det empiriska materialet där så skedde. De tre exempel jag här har valt att 
lyfta fram handlar om det inledande seminarium vi hade i Kraftgruppen för att 
höja kunskapsnivån om förändringsarbete med ett könsteoretiskt perspektiv. De 
handlar om hur attityden till frågan om kön förändrades hos en av aktörerna i 
Kraftgruppen, samt hur en av aktörerna i Kraftgruppen kunde förstå sin egen 
arbetssituation, utifrån det lärande som skedde genom den interaktiva 
forskningen.   

När det gäller det inledande seminariet för Kraftgruppens arbete blev det 
specifikt i och med att vi där lyckades använda modellen som katalysator för 
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förändringsarbetet. Seminariet inleddes med en presentation av teoribildningar 
kring organisation och kön, samt exempel bestående av empiri från den egna 
organisationen. I detta skede uppstod motsättningar mellan mig som forskare 
och seminarieledaren samt en av de manliga aktörerna i Kraftgruppen. Den 
manliga aktören ifrågasatte dels befintlig teori på området dels några av de 
lokala empiriska exemplen (se även sidan 126). Detta ifrågasättande bromsade i 
viss mån gruppen och skapade en osäkerhet över vilken riktning arbetet skulle 
komma att ta. Den manliga aktören fick dock inte fäste för sina tvivel på det 
vetenskapliga materialet respektive det empiriska materialet. Detta 
ifrågasättande kan tolkas som ”moments of normalization” (ibid.)52. Med detta 
menar jag att den manliga aktören genom sitt agerande försökte bibehålla den 
norm kring kön som fanns i organisationen, något som han dock inte lyckades få 
med sig övriga aktörer i gruppen på. Seminariet initierade viss grad av 
självreflektion hos denne aktör samtidigt som verkställande direktören hade 
uttalat sitt stöd för projektet. Detta är min tolkning av att denne aktör under 
resten av Kraftgruppens projekttid starkt verkade för dess syfte.              

Nästa steg vid detta seminarium var att lyfta fram och diskutera modellen 
utifrån ett förändringsperspektiv. Vad som kom att bli unikt här var att vi 
lyckades använda modellen i praktiken, det vill säga i det initierande praktiska 
arbetet med att diskutera fram olika inriktningar på och former av 
förändringsåtgärder53. Unikt eftersom modellen är teoretisk till sin karaktär och 
kräver ett analytiskt och abstrakt tänkande för att kunna användas i samarbete 
med praktiker (se även sidan 153).  

Vad som ytterligare underlättade diskussionerna om åtgärder och 
förändringsprocesser var den metod som den kvinnliga projektledaren valde att 
använda sig av vid den kreativa fasen av seminariet. Den utgick ifrån vad hon 
kallade för en ”spånskiva”. Enkelt beskrivet var spånskiva benämningen på en 
kreativ stund där deltagarna fritt fick kasta fram, spåna kring, olika idéer. Med 
modellen som bas fick denna spånskiva en viss riktning, nämligen den mot att 
försöka påverka de könsskapande processerna i organisationen.  

Kunskapen om doing gender gav åtminstone de kvinnor som var aktörer i 
projektet förståelse för organisationen och de processer som pågick kring kön i 
densamma. Detta gav dem verktyg att förstå sina egna arbetssituationer. Detta 
bekräftas bland annat genom e-mail, till mig som forskare, ett par år efter det att 
projektet avslutats på Alstom Power.  

Bergers och Ves (ibid.) andra punkt om varför denna metod kan bidra till att 
förändra könsordningen behandlar aktörernas deltagande på lika villkor.
                                                          
52 Moments of normalization kan kortfattat beskrivas som processer som syftar till att 
balansera en könsordning som kommit i obalans i förhållande till den rådande normen. 
.
53 Idag (2005) används denna modell i ett förändringsprojekt som genomförs i en 
kunskapsorienterad organisation. En närmare beskrivning av detta projekt finns i ”På väg mot 
en könsmedveten organisation” (Gunnarsson, Andersson & Westberg, 2005).   
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Interaktiv forskning har precis som aktionsforskningen en demokratisk 
grundton. Det innebär att aktörernas deltagande i projektet ska vara interaktivt 
på lika villkor. Min upplevelse är att så var fallet på Alstom Power. De lokala 
aktörerna hade övertag i form av att de agerade på sin egen arena, övervägande 
andelen av dem var civilingenjörer eller ingenjörer vilket innebar att de hade en 
så kallad hög teknisk utbildning och de var experter på den egna organisationen. 
Ett visst underläge kunde tillmätas kvinnorna utifrån kön och att de inte befann 
sig på positioner som första linjens chefer.  

Utifrån de aspekter jag bar med mig i form av status som forskare, 
representerande ett tekniskt universitet, balanserades av det faktum att jag är 
kvinna. Det innebar att jag som forskare inte fick för hög status i relation till 
mina medaktörer, bland annat i form av tolkningsföreträde. Detta visade sig som 
tillit och närhet i intervjuerna samt tillit i förändringsarbete.  

Aktionsforskningen eller den interaktiva forskningen ska även bestå av en 
process som öppnar upp för kommunikation kring ett gemensamt tema 
(Maguire, 2001). I det här fallet de könsskapande processerna. I denna 
demokratiska utgångspunkt ligger ett gemensamt förhållningssätt som både 
feministisk forskning och interaktiv forskning representerar (Gunnarsson 2006, 
Maguire, 2001). Feministisk forskning utgörs av en mängd olika metodologiska 
angreppssätt och vetenskapsområden (ibid.). Vad som är gemensamt för dessa är 
dock det vetenskapskritiska förhållningssättet, synliggörandet av kvinnors 
underordning och en önskan om förändring av den rådande könsmaktordningen 
(Maguire, 2001).  

Projektet på Alstom Power var i högsta grad anpassat till de lokala 
förutsättningar som fanns. Denna anpassning var en förutsättning för att i 
förlängningen kunna uppnå förändring. Detta blev tydligt redan vid projektets 
inledande skede då en diskussion uppstod om hur formaliserat projektet skulle 
vara.  

Förhållningssättet om lokal anpassning och medverkan kräver ett engagemang 
från de lokala aktörerna. Ett engagemang som inte bara utgörs av ett intresse för 
frågan utan även om viljan till lärande samt möjlighet att avsätta tid för 
förändringsarbete (Berge och Ve, 2000). Det handlar således om lärande, 
kunskapsproduktion och tid.    

Erfarenhet genom handling är den fjärde punkten som Berge och Ve (ibid.) 
tar upp. Jag skulle dock vilja tillägga att handling inte räcker utan även 
reflektion krävs. Självreflektion är också den femte och sista punkt som 
författarna (ibid.) tar upp som ett nödvändigt moment iden interaktiva processen. 
Utan reflektion kring utförda handlingar får vi inte insikt i, och förståelse för 
deras betydelse. I det här fallet handlade det mycket om att bli medveten om de 
motsättningar som uppstår i ett förändringsarbete, samt förstå att de utgör en del 
av processerna (ibid.). 
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Förändringsmodellen i praktiken 

Projektet bottnade i krav på kunskap om könsskapande processer och 
maktstrukturer. Det senare i och med att både kön och position som chef handlar 
om maktstrukturer. Kraven på kunskap om vilken betydelse kön har i arbetslivet 
kräver något annat än traditionella lärsituationer i form av kurser. Den 
interaktiva forskningen bereder väg för ett annat sorts lärande baserat både på 
egna erfarenheter samt utbyte av erfarenheter.  

I detta projekt skapade vi ett lärande dels kring den egna organisationen och 
vilken betydelse kön hade i relation till produkten, så kallad hård teknik, dels till 
olika karriärvägar i organisationen.  

För att kunna genomföra ett interaktivt förändringsprojekt krävs ett lärande på 
individ-, grupp- och/eller organisationsnivå. Under projektets genomförande 
visade det sig att det fanns en förändringskompetens i organisationen. Denna 
förändringskompetens kan delas in i tre nivåer (ibid.).  Den första nivån utgörs 
av individen, den andra nivån av gruppen och den tredje nivån av organisationen 
(Aronsson mfl, 1995). Förändringskompetensen i sig är förknippad med 
praktiskt handlande av aktörer på ovanstående nivåer. Det finns ett vitt spektra 
av förklaringar på vad kompetens är, se bland annat Bo Göranzon (1990), Ingela 
Josefsson (1991) och Per-Erik Ellström (1992). Jag har valt att inte gå in i 
diskussionen om kunskap och kompetens här, i och med att forskningen är både 
djup och omfattande. 

 I det här fallet var lärandet och kunskapsutvecklingen länkade till frågor som 
berörde formella och informella aspekter på den egna organisationen utifrån ett 
könsperspektiv. Det handlade om att skapa tillfällen där upplevda erfarenheter 
kunde utbytas, samt även starta reflektion över det egna arbetet och 
förhållningssätt till organisationen.  

Samtliga nivåer var inblandade i det förändringsarbete som iscensattes i 
organisationen. På individnivå kom enskilda aktörers vilja till förändring att bli 
centrala. Dessa enskilda aktörer var dels kvinnorna själva, dels andra 
huvudaktörer såsom verkställande direktören, personaldirektören och 
jämställdhetkommittens ordförande. Dessa aktörer hade oberoende av varandra 
ett personligt engagemang i frågan. Ett engagemang som bland annat yttrade sig 
i form av enskilda kvinnors intresse för att delta i Kraftgruppens aktiviteter, 
några enskilda kvinnors skapande av ett informellt nätverk samt verkställande 
direktörens deltagande i den statliga utredningen Mansdominans i förändring 
(SOU 2003:16). 

På gruppnivå skapade Kraftgruppen en egen förändringskompetens under 
pågående förändringsarbete. Aktörerna i Kraftgruppen gick in i 
förändringsarbetet utan någon större kunskap om detsamma. Däremot hade flera 
av dem yrkeserfarenhet från projektledning inom organisationen. Vad som kom 
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att ske var att de under arbetets gång ökade sin kunskap om vilken betydelse kön 
hade i organisationen, i viss mån könsteoretiska resonemang samt 
förändringsarbete i sig. 

Denna kunskapsbildning, eller lärande, skedde genom de olika aktiviteter som 
presenteras i kapitlet Förändringsprocesser.   

När det gäller organisationsnivå fanns indirekt en förändringskompetens i 
organisationen i form av en gemensam vilja till förändring uttalad av såväl de 
fackliga- som arbetsgivarparterna. Kompetensen fanns med andra ord i form av 
ett engagemang och vilja till förändring. En vilja som även var uttalad i 
företagets jämställdhetsplan.   

Det skulle dock senare visa sig att denna organisatoriska vilja till förändring 
till vissa delar bestod av retorik. Det fanns med andra ord en diskrepans mellan 
retoriken om förändring i form av fler kvinnor som chefer och praktiken att 
genomföra konkreta åtgärder för att nå detta syfte.   

Förändringsmodellens flexibilitet och öppenhet för olika dimensioners 
betydelse när det gäller de könsskapande processerna hade stor betydelse vid 
igångsättandet av förändringsarbetet. Modellen är, som tidigare visats, en 
abstraktion av de könsskapande processerna och de teoribildningar om kön 
(doing gender) som detta arbete bottnar i. 

Som ett första steg i förändringsarbetet hade jag tillsammans med 
projektledaren för Kraftgruppen en inledande diskussion om hur vi skulle kunna 
använda denna modell i praktiken.

Att vi, jag som forskare och projektledaren, kunde föra en konstruktiv dialog 
om modellen och dess praktiska tillämpning grundade sig mångt och mycket i 
att vi båda hade vad Ellström (1992) kallar för utvecklingsinriktad kompetens, 
vilken utgår från förmågan att kunna påverka och förändra sin arbetssituation 
eller livssituation. Med detta vill jag ha sagt att det hade varit betydligt svårare 
att arbeta med modellen som utgångspunkt tillsammans med aktörer som i 
huvudsak endast hade en vana vid att arbeta med arbetsuppgifter av mer 
rutinartad karaktär eller vad Ellström kallar för en anpassad kompetens54.
Ellströms beskrivning av den utvecklingsinriktade kompetensen ligger förövrigt 
nära Aronsons begrepp förändringskompetens. 

De som deltog i det kombinerade arbetsseminarium och initierande möte för 
Kraftgruppen, där vi kom att använda modellen som utgångspunkt för 
diskussionerna om det kommande förändringsarbete,t hade samtliga en vana vid 
att hantera abstrakta icke förutsägbara arbetsuppgifter och besatt därmed en 
utvecklingsinriktad kompetens. Enligt min tolkning är det en förklaring till att 
modellen fungerade och kunde fungera som katalysator för förändringsarbetet.  

Modellen bidrog genom sitt innehåll till projektledarens förståelse av och 
lärande kring de olika betydelser kön kan ha i en organisation och vikten av att i 
                                                          
54 Detta synsätt på lärande kan liknas vid Chris Argyris och Donald Schön´s  (1978) 
teoribildning om organisatoriskt lärande i form av enkla och dubbla loopar (se även sid 29). 
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ett långsiktigt (sustainable) förändringsarbete bearbeta flera könsskapande 
dimensioner och inte endast en. Detta innebar att projektledaren för 
Kraftgruppen utvecklade en individuell förändringskompetens (Aronsson mfl, 
1995).  

Nästa steg blev att skapa ett lärande i Kraftgruppen som helhet, det vill säga 
föra upp förändringskompetensen till gruppnivå.   

Detta skedde (se kapitel fem) i form av ett seminarium med Kraftgruppens 
aktörer samt några representanter från företagets jämställdhetskommitté.  

Det enda sättet att kunna förändra och dekonstruera rådande könsordning är 
att synliggöra olika praktiker kring kön, något som konstaterades redan i 
teoriavsnittet (se till exempel Korvajärvi 1998, Acker 1990, Kvande 2003). 
Förståelsen för vilken betydelse kön kan ha i en organisation kan inte fås genom 
information eller traditionell utbildning. Utan lärandet eller förståelsen sker 
genom egna erfarenheter (Berge & Ve, 2000). Detta är också här som den 
kritiska aktionsforskningen har sin springande punkt, nämligen att skapa ett 
lärande genom handling (ibid.).  

En nackdel med förändringsmodellen är att den inte nödvändigtvis synliggör 
maktstrukturer kring organisation och kön. Maktordningen finns närvarande i 
modellens dimensioner och dess praktiker men en brist är att det går att initiera 
förändringsprocesser utan att tydliggöra denna könsmaktordning. Detta kan 
vilseleda i förändringsarbetet. Detta är ytterligare en förklaring till att 
situationen kring rekryteringen av kvinnor som chefer vid den tidigare nämnda 
omorganisationen kunde ”falla mellan stolarna”. Istället hade vi kunnat föra en 
dialog kring vad det hade för betydelse för organisationen att vi faktiskt indirekt 
arbetade med att förändra maktordningen.      

Strategier 

Olika strategier för att kunna förändra könsordningen på Alstom Power och 
därmed öppna upp för möjligheten till fler kvinnor som chefer presenteras här 
nedan. Strategierna är kopplade till förändringsmodellens (se sidan 99) olika 
dimensioner och den lokala empiri som samlats in i detta projekt. Strategierna är 
ett försök till abstraktion av de erfarenheter om organisationen som samlades in i 
form av intervjuer, arbetsmöten, informella samtal samt Kraftgruppens arbete. 
Stegen eller strategierna är i sig inte presenterade i någon inbördes kronologisk 
ordning eller kategorisering. De är fristående förslag på hur vi kan arbeta med 
förändring av könsordningen inom en industriell organisation.  

Det första steget eller strategin är att genom interaktion förändra attityden 
samt öka kunskapen och därmed medvetenheten om vad ett könsperspektiv är. 
Här handlar det både om att frågan om könsskillnader bottnar i föreställningar 
och attityder samt att det idag finns god vetenskaplig forskning i 
organisationsteori (se tex Abrahamsson 2000, Blomqvist 1994, Gunnarsson 
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1994, Lindgren 1999, Wahl 1992). Centralt är att skapa lärande situationer där 
berörda aktörer är delaktiga. Det blir därför viktigt att i organisationen skapa 
arenor där interaktion kan ske mellan olika grupper och kategorier. I det här 
fallet visade empirin de informella nätverkens betydelse för karriärutvecklingen 
samt att kvinnorna inte hade samma tillgång till dessa nätverk.  

Interaktion är en av de tyngsta dimensionerna när det gäller doing gender 
(Acker 1990, Korvajärvi 1998). Interaktion kan grunda sig i såväl handling, 
olika aktiviteter, som text (Korvajärvi, 1998). Det senare är när text påverkar, 
producerar eller reproducerar, den lokala handlingen (ibid.). Inom dimensionen 
interaktion blir det tydligt att doing gender inte enbart hänger ihop med kvinnors 
och mäns kroppar, det fysiska, utan det handlar lika mycket eller till och med 
mer om aktörernas aktiviteter. Interaktionen i en organisation grundar sig ofta i 
de två dimensionerna individ-relatering och vad Korvajärvi (ibid.) kallar för 
formella symboler. En formell symbol kan vara något som tydligt befäster och 
konkretiserar könsuppdelningen i en organisation.  

Ett exempel från vardagen på Alstom Power som kan symbolisera den 
rådande normen är den så kallade naturliga indelningen av toaletter i herrarnas 
och damernas. På Alstom Power fanns på bottenvåningen alldeles intill matsalen 
fyra toaletter. Av dessa fyra dörrar var endast en märkt med en mässingsskylt 
som symboliserade en kvinna. De övriga tre var omärkta. Här kunde kvinnan ses 
som synliggjord genom eller på grund av sitt avvikande från normen. Vad 
normen var behövde inte heller märkas ut, det var underförstått.  Kanske kan 
denna symbolik ses som trivial, men i grunden bidrar det till en organisations 
image och i denna ingår även skapandet av kön.  

Även såväl talet som text om att få kvinnor var chefer på Alstom Power var 
något som synliggjorde könsskillnaderna på chefsidan i organisationen.  

Exempel på symboler i allmänhet är olika attityder och uppfattningar kring 
kön och i synnerhet exkluderande praktiker som till exempel bastukvällar 
(Wahl, 1998). I det empiriska materialet visade det sig att bilden av en ingenjör 
bestod av symboler starkt sammankopplade med maskulinitet. De utgjordes av 
praktiker som påverkade de könsskapande processerna och indirekt de rådande 
maktstrukturerna.  

De kvinnor som var ingenjörer på Alstom Power kan som en följd av detta ses 
som brytare av en norm som var starkt sammanvävd med såväl symboler som 
individ-relatering. I vårt arbete med att iscensätta förändringsprocesser blev det 
därför centralt att diskutera ingenjörsrollen och bilden av en ingenjör. Frågan om 
bilden av en ingenjör är komplex och ligger på samhällsnivå. För att få 
förändring kring bilden av en ingenjör krävs därför samarbete mellan de 
tekniska universiteten i Sverige och andra organisationer som arbetar med 
ingenjörsrelaterade frågor, även näringslivet spelar en viktig roll som 
arbetsgivare och teknikutvecklare.  

Lärande i form av seminarier för de grupper som rekryterar och/eller har 
beslutanderätt över utlysta befattningar är en viktig del i ett förändringsarbete 
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som detta. Dessa seminarier bör organiseras utifrån aspekterna delaktighet och 
erfarenhetsutbyte. Förändring och lärande sker inte genom traditionell 
kunskapsöverföring i form av envägskommunikation av en föreläsare. Utan här 
blir den utvecklingsinriktade kompetens som jag tidigare lyfte fram i detta 
avsnitt central (Ellström, 1992). Det handlar om att bygga upp ett kunnande som 
aktörer därefter kan använda som verktyg i interaktiva processer när det gäller 
att påverka och förändra. I det här fallet såväl formella som informella strukturer 
och praktiker kring organisation, teknik och kön (ibid.). 

Kraftgruppens förslag att skapa ett utbildningspaket för chefer om 
könsskillnader realiserades inte, men även det hade kunnat bli en arena för 
lärande. Ett lärande med syfte till förändring utifrån en tvåstegsmodell i 
seminarieform. Där ett kunskapsorienterande seminarium kring kön, 
organisation och ledarskap utgör det första steget. En utbildning kring ledarskap 
och kön bör vara upplagd så att den inbjuder till lärande på lika villkor mellan 
deltagarna, det vill säga att var och en bidrar med sina praktiska erfarenheter. På 
så vis kan ett lärande genom erfarenhetsutbyte skapas. Dessa kan diskuteras 
utifrån en vetenskaplig text över detta tema. En fara med denna form av 
sessioner är att frågan om könsskillnader och jämställdhet är något som berör 
alla, det innebär att det blir lätt att hänge sig åt ett tyckande i dessa frågor 
(Vänje, A. & Burden, T., 2000). För att få en positiv kunskapsutveckling blir det 
därför viktigt att i en lärande situation knyta an till den befintliga teoribildningen 
på området, det vetenskapliga fältet. Det andra steget skulle vara 
verksamhetsinriktat och ledas av en aktör på ledningsgruppnivå, det vill säga av 
en medaktör till ledningsgruppens representanter.  

Svårigheten här är att få en aktivitet som leder till lärande. Seminarier kan lätt 
bli en passiv aktivitet där deltagarna endast lyssnar Många seminarier om 
könsperspektiv och jämställdhet har hållits inför ledningsgrupper på företag, 
utan att de givit resultat i form av förändring. Lärande och handling kan sägas 
vara två sidor av samma mynt (Svensson & Jakobsson, 2004). Seminarierna 
måste därför bestå av ett upplägg som ställer aktiva krav på deltagarna så att de 
blir handlande medaktörer.  

Att öka kunskapen om teknik, kön och ledarskap på ledningsgruppsnivå kan 
leda till att medvetenheten om symbolers betydelse ökar hos beslutsfattare på en 
övergripande nivå. Syftet skulle vara att påverka företagets image, det vill säga 
den bild företaget förmedlade både in i organisationen och utanför denna. I det 
här fallet kom det att handla om att gå från det traditionella 
verkstadsindustriföretaget till ett modernt företag med utvecklingsmöjligheter 
för såväl kvinnor som män.   

Senare skulle det visa sig att det fanns dolda motsättningar kring frågan om 
kön och ledarskap i organisationen. Samtidigt som Kraftprojektet och empirin 
från intervjuerna lyfte fram och synliggjorde olika könsskapande praktiker i 
organisationen förmedlade företagets personaltidning Krafttrycket det motsatta. 
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Nämligen att kön inte spelade någon roll när det gällde att vara kvinna och chef 
på Alstom Power.  

Denna artikel publicerades i Kraftprojektets slutskede, i samband med den 
ledarskapsdag (se sidan 138) med extern föreläsare som företaget arrangerade. 
Artikeln som baserades på intervjuer med två kvinnor som var tekniksamordnare 
samt en kvinna som var konstruktör var klart och tydligt kontraproduktiv för 
förändringsarbetet. Kvinnorna menade att det inte fanns några nackdelar med att 
vara kvinna på Alstom Power. Artikelns budskap var att på Alstom Power fanns 
det inga könsrelaterade problem. Det var ett budskap som personaltidningen 
gick ut med mitt under den period som Kraftgruppen var som mest aktiv. 
Innehållet i artikeln stämde inte överens med projektets empiriska material. 
Flertalet av de intervjuer jag genomförde inleddes med att informanten 
poängterade att hon inte upplevde några problem med att vara kvinna i 
organisationen. Under intervjuernas gång förmedlade de däremot olika 
situationer från praktiken som visade på det motsatta. Dubbla signaler skickades 
ut i organisationen. Företaget gjorde en satsning på forskning och utveckling när 
det gällde kvinnor som ledare inom organisationens teknikområden. Samtidigt 
publicerades en artikel som förmedlade att denna fråga inte var något problem 
på Alstom Power. En handling jag skulle vilja kategorisera utifrån ”moments of 
normalization” (Berge & Ve, 2000), ett försök att få balans i den 
könsmaktordning som Kraftgruppen hade börjat sätta i gungning. Situationen 
visade även att under ytan till det politiskt korrekta finns praktiker bestående av 
så kallade gender-subtexts (Andersson, 2003).  

En brist i vårt arbete med förändringsprocesser var att denna motsättning 
aldrig lyftes fram och synliggjordes. Det optimala hade givetvis varit att väva in 
denna motsättning i förändringsarbetet (Berge & Ve, 2000).  

Detta var ett tydligt exempel på de kontraproduktiva processer som kan 
uppstå vid interaktiv forskning där maktstrukturerna ifrågasätts.  

En viktig del i ett förändringsarbete på ett företag som Alstom Power med en 
relativt stark organisation, och ledare, kring personalfrågor är att integrera 
könsperspektivet i de personalpolitiska program som utgjorde delar av 
organisationens strukturer. På Alstom Power hade det varit aktuellt att arbeta 
med ledartalangprogrammen och ledarskapsutvecklingsprojektet Gnistan. Det 
fördes även diskussioner med en av de ansvariga för ledarskapsfrågor hur detta 
skulle gå till. Denna aktör, som arbetade med Gnistan, deltog aktivt i det första 
arbetsmötet som hölls på företaget.  

De formella strukturerna i en organisation är relativt enkla att se och ta fasta 
på. Det räcker dock inte att till exempel endast öka andelen kvinnor inom ett 
arbetsområde eller se till att organisationens kriterier för ledarskap följs. Det blir 
i förlängningen en formaliserad åtgärd med inriktning mot tillsyn som inte leder 
till förändring av de informella strukturerna. Exempel på detta är 
mentorprogram som genom innehåll och form kan bidra till att rådande 
strukturer bibehålls (Höök, 2001). I och med att en tradering sker från äldre mer 
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erfarna individer till yngre personer finns risken för att  kunskapsöverföringen 
fungerar som cementerare av de existerande maktstrukturerna.  

En svårighet med att arbeta med förändringsprocesser med ett könsperspektiv 
är risken för att reproducera normen (Gherardi 1994, Gunnarsson 2006). Detta 
eftersom vi, för att kunna förändra, tvingas lyfta fram könsskillnader. Därmed 
hamnar vi i en paradox där vi å ena sidan vill dekonstruera betydelsen av kön å 
andra sidan lyfter fram könsskapande praktiker och den betydelse kön har 
(ibid.). I det här fallet dekonstruerades det empiriska materialet för att kunna 
användas som underlag i förändringsprocesserna (Korvajärvi, 1998).   

Kraftnätet 

En form av interaktion är lärande nätverk. En spin-off effekt från den 
Kraftutvecklingsdag som presenteras i kapitel fem var formen för ett, vad vi 
kom att kalla för, lärande nätverk. Förslaget till detta nätverk kom från mig som 
forskare och presenterades som idé vid ovanstående arbetsmöte. Tillsammans 
med två aktörer, kvinnor, från detta möte arbetade vi sedan fram en mer 
detaljerad struktur för det nätverk som vi kom att kalla för Kraftnätet – ett 
nätverk för förändring och lärande. 

Grundtanken med Kraftnätet var att skapa ett lärande kring organisation och 
kön samt i förlängningen genom interaktion öka andelen kvinnor som var chefer 
inom organisationens teknikområden. Det betyder att nätverkets tema var 
organisationsutveckling/förändringsarbete kopplat till teknik och kön. 

Kraftnätets aktörer skulle bestå av såväl kvinnor som män. Syftet med ett 
könsblandat nätverk är att bidra till dekonstruktionen av betydelsen av samt 
föreställningar om kön. Det är i enkönade grupper som betydelsen av kön blir 
som starkast (Korvajärvi, 1998). En könsblandad aktivitet ger även en signal in i 
organisationen att denna fråga berör alla, såväl kvinnor som män.   

För att ett nätverk ska fungera krävs ett gemensamt tema och en viss grad av 
formalisering Annars finns risken för att aktörernas motivation till deltagande 
blir lågt. Vill vi dessutom som i det här fallet få en utveckling av organisationen 
är det centralt att arbeta med utvecklingsorienterade lärprocesser (Svensson & 
Jakobsson, 2004). Det vill säga processer som leder till att de deltagande 
aktörerna får förmågan att kunna påverka och förändra sin arbetssituation eller 
livssituation (Ellström, 1992). I detta fall arbetade vi fram fem tillfällen med 
inriktning mot temat förändringsarbete/organisationsutveckling kopplat till 
teknik och kön. Deltagarantalet i denna typ av nätverk bör inte vara fler än 10-
15 personer, detta för att samtliga i nätverket ska kunna få utrymme vid 
sammankomsterna. Aktuella deltagande aktörer i Kraftnätet var tänkta att vara 
dels de kvinnor som var närvarande vid Kraftgruppens olika aktiviteter dels män 
som hade en ledande befattning i organisationen. Könsfördelningen var tänkt att 
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vara två tredjedelar kvinnor och en tredjedel män. Det fanns flera avsikter med 
detta upplägg, 

- i och med att andelen kvinnor var större än andelen män räknade vi med att 
få en någorlunda jämn maktbalans mellan könen, 

- de deltagande männen skulle bära på erfarenheter från ledande positioner i 
organisationen, 

- kvinnorna skulle bära på erfarenheter från hur det var att vara kvinna och 
arbeta med teknik på Alstom Power (eventuellt även som chef), 

- att kunskapen om jämställdhetsfrågor skulle öka hos de chefer som hade 
status i organisationen.  

Vi räknade även med att nätverket skulle få en viss spridningseffekt i form av 
förändring när det gällde kunskap och attityder kring dessa frågor i 
organisationen. 

Metodmässigt bör denna form av nätverksträffar vara strukturerade efter olika 
teman, detta för att ge nätverket ett innehåll och med det en drivkraft. De teman 
som vi arbetade fram till Kraftnätets fem tillfällen var;   

- Tema förändring och lärande i nätverk, om nätverk och dess betydelse. 
Att bygga upp och bibehålla nätverk.  

- Tema maktstrategier, om makt och kön.  
- Tema förändringsarbete och kön i teknikorganisationer.  
- Om förändringsprocesser och vilken betydelse kön har. 
- Öppet tema. 
- Avslutning. 

I det första skedet skulle Kraftnätet arrangeras som ett pilotprojekt. Nästa steg 
var att vid utvärdering och positivt utfall arrangera ett antal parallella nätverk i 
organisationen, vilket skulle ge ett lärande inom och mellan företagets olika 
segment.  

Ett syfte var att öka kunskapen om hur förändringsarbete kan drivas. 
Målsättningen var att ge kvinnor och män verktyg att arbeta med förändringar 
inom organisationen. Det är viktigt att ansvaret för att driva förändring inte 
läggs på dem som är berörda, i det här fallet minoritetsgruppen kvinnor som var 
ingenjörer och/eller chefer, utan organisationen måste utse aktörer som tar ett 
övergripande ansvar för förändringsprocesserna.  Detta eftersom frågan om kön 
inte är en individfråga utan en fråga om strukturer, praktiker och makt i 
samverkan(Korvajärvi 1998, Gherardi, 1994).  

Ett lärande med omvärlden 

Ett samarbete med olika aktörer i samhället blir nödvändigt om vi ska få en 
långsiktig förändring. Det innebär att vi i förändringsarbetet kommer att möta 
olika maktstrukturer och processer. Strukturer och processer där konstruktionen 
av kön ser olika ut beroende på kontext. Samtidigt kommer ett förändringsarbete 
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som syftar till att ifrågasätta rådande maktstrukturer även bidra till att nya 
maktstrukturer skapas med, vilket är målet, fler kvinnor som chefer (Höök, 
2001).  

Vad som saknades i förändringsarbetet var att öppna organisationen utåt för 
att skapa ett lärande med omvärlden. Vid ett första påseende av 
förändringsmodellen kan den uppfattas som intern till sin karaktär. Jag vill dock 
hävda att den inte är det. Inom ramen för dimensionerna individ-relatering och 
symboler fanns och krävdes ett lärande med omvärlden för att få en förändring. I 
det här fallet när det gällde bilden av en ingenjör och chef.  Ett förslag var att 
initiera ”benchlearning”, erfarenhetsutbyte, utifrån aspekten organisation och 
kön med ett av de större industriföretagen i Sverige.  

Ytterligare ett förslag till lärande med omvärlden, som inte kom att rymmas 
inom tidsramen för detta avhandlingsprojekt, var att initiera ett samarbete med 
de tekniska universiteten utifrån frågeställningar om bilden av en ingenjör samt 
framtidens kunskapskrav inom ingenjörsyrket.  

I en förändringsprocess är det viktigt att de organisatoriska praktikerna 
synliggörs och bearbetas av olika aktörer i organisationen. För att få en hållbar 
och långsiktig förändring krävs ett djupare arbete än aktiviteter som inte 
ifrågasätter och problematiserar könsordningen. Förändringsprocesser på 
Alstom Power som i en förlängning syftade till att skapa en förändring av 
könsordningen var Kraftgruppen i sig och det lärande aktörerna i gruppen dels 
fick själva dels skapade ut i organisationen, främst med de aktörer som deltog 
vid de olika arbetsmötena. Kraftnätet var en annan åtgärd som syftade till lyfta 
fram praktiker och arbeta med dessa. Exempel på aktiviteter på Alstom Power 
som inte hotade den rådande könsordningen var Turbinsnäckorna – ett nätverk 
för kvinnor, påpekanden i platsannonser om att de gärna såg ”kvinnliga 
sökanden” och exponering på webben av de kvinnor som då var chefer. Dessa 
aktiviteter gav goodwill åt företaget. De kan beskrivas som en form av 
”poleringsaktiviter”, men de iscensatte inte förändringsprocesser. 
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 7.  Avslutande diskussion 

Inledning 

Denna avhandling visar att med hjälp av doing gender som könsteoretisk 
ansats kan forskningen lyfta fram olika praktikers betydelse. De informella 
praktikerna har stor betydelse när det gäller maktstrukturerna i en organisation. 
Om vi vill åstadkomma förändring blir det därför viktigt att identifiera vilka 
praktiker som är betydelsefulla och starka i en organisation eller i en kontext. I 
det här fallet hade praktiker kring informella nätverk, lokala värderingar om 
teknik, ledarskap och ingenjörsrollen betydelse när det gällde konstruktionen av 
kön. Dessa praktiker kan därför sägas vara viktiga att lyfta fram i ett 
förändringsarbete som syftar till att öka andelen kvinnor som är chefer och 
arbetar med teknik. Kan forskningen påverka de för förändringsarbetet centrala 
praktikerna i en organisation öppnas möjligheten till att de informella och 
formella strukturerna kan förändras.  

Centrala begrepp i denna avhandling har varit processer, praktiker och 
strukturer. Praktiker kan här beskrivas som individuella aktiviteter och 
handlingar i organisationen. Praktikerna kan ses som interaktion mellan 
individer men också mellan befintliga strukturer och individerna i 
organisationen. När de blir gemensamma och bildar mönster uppstår strukturer, 
såväl formella som informella. Processer är mer slumpmässiga och kan 
beskrivas som oregelbundna rörelser (www.ne.se)). I ett förändringsarbete som 
detta iscensätts processer som indirekt påverkar såväl praktiker som strukturer. 
Vissa processer kan vi ha kontroll över och beskriva ganska detaljerat andra är 
inte förutsägbara och kontrollerbara. 

Genom den processyn som doing gender ansatsen förmedlar öppnas 
möjligheten till att förändra rådande föreställningar och förväntningar kring kön, 
detta eftersom konstruktionen av kön är processer som ständigt pågår och ser 
olika ut i olika kontexter.  

Doing gender teorins begränsningar ligger i att den lätt tappar strukturnivåns 
betydelse. Detta beror på att koncentrationen i teoribildningen ligger på 
praktikernas betydelse, det vill säga den nivå som ligger under den strukturella 
nivån i organisationer. Som jag visat tidigare utgör strukturer endast en av fyra 
dimensioner i doing gender perspektivet. Detta innebär att maktstrukturernas 
betydelse kan gå förlorad. Det är en aspekt som är central i den könsteoretiska 
forskningen.   

http://www.ne.se
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Möjligheter i praktiken 

Ett särskilt intressant resultat var att förutsättningar för att förena karriär och 
familj verkade finnas för många av kvinnorna. Framförallt de kvinnor som var 
bosatta i Finspång visade upp exempel på de möjligheter som företaget och 
bruksorten gav. De mest centrala möjligheterna var, 

- yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter utifrån den stora organisationens 
fördelar när det gällde olika former av arbetsinnehåll samt den tekniska 
komplexitet produkten turbiner representerade, 

- den geografiska närheten i kombination med möjligheten till flexibla 
arbetstider skapade förutsättningar för att kunna kombinera föräldraskap 
med chefskap. 

Företaget gav även möjligheter till internationellt arbete. De män som var 
ingenjörer tillhörde den internationella, globala, normen utifrån att de var 
efterfrågade till internationellt arbete. Kvinnorna däremot tillhörde inte denna 
ingenjörselit och gavs därför inte samma möjligheter till att delta i spelet på den 
globala arenan. De blev här tydligt att de utifrån kön var avvikare från normen 
inom den tekniska sektorn. 

Frågan om bilden av en ingenjör ligger på samhällsnivå och är komplex. För 
att få förändring kring bilden av en ingenjör och den starka konnoteringen till 
maskulinitet krävs samarbete med externa aktörer som de tekniska universiteten 
i Sverige och andra organisationer som arbetar med ingenjörsrelaterade frågor, 
även näringslivet spelar en viktig roll som arbetsgivare och teknikutvecklare.  

När det gäller det förändringsarbete som iscensattes kom Kraftgruppen att bli 
den centrala plattformen. De lokala aktörerna på Alstom Power var engagerade 
och hade en seriös inställning till förändringsarbetet. Centralt var att få de lokala 
aktörerna engagerade, och inte minst, ansvarsfulla för förändringsarbetet.  
Denna strategi – i kombination med mina yrkeserfarenheter av praktiskt 
jämställdhetsarbete i en teknikorienterad organisation – skapade möjligheter till 
ett interaktivt projekt. Både vid initieringen av projektet och under processernas 
genomförande visade det sig vara centralt att kunna läsa av koderna för vad som 
var möjligt och vad som inte var möjligt i organisationen. Samtidigt fanns här en 
inbyggd komplexitet i form av de motstånd och motsättande processer som 
beskrivs i kapitel sex. Med det menar jag att vissa spänningar måste skapas, vi 
måste knäcka koderna för att kunna hitta de skärningspunkter där förändring är 
viktig. I detta projekt kom det att handla om vilken tid får och ska 
förändringsprocesser ta, normaliserande processer samt praktiker kring 
hegemonisk feminitet. I en förlängning av förändringsarbetet hade det varit 
dessa processer som skulle ha varit i fokus för det fortsatta arbetet med att 
knäcka koderna och initiera fortsatt förändring.   
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Hinder i praktiken 

De kvinnor som var ingenjörer och chefer befann sig inte, rent fysiskt, i det 
som jag skulle vilja kalla företagets centrum. Empirin i denna avhandling visade 
att kvinnorna i någon form segregerades till mer teknikadministrativa 
arbetsuppgifter. Den lokala empirin från Alstom Power visade tydligt att 
kvinnorna som var ingenjörer och chefer återfanns inom enheter som kunde 
karakteriseras utifrån termer av underordning och stöd. Kvinnorna själva 
framställde, som presenterades i empirin, sina enheter just som stödfunktioner 
till själva turbinverksamheten. Kvinnorna kan därför beskrivas som 
teknikadministratörer. Därmed reproducerades den könsordning som grundlades 
tidigt inom ingenjörsyrket. 

Boel Berner (2004) menar att i ”teknikens värld var kvinnor länge enbart 
lågbetalda biträden eller assistenter. De skulle bistå männen/ingenjörerna med 
kontors- eller laboratoriemässiga grovsysslor…” (ibid. s 28). Denna roll kan 
enligt ovanstående resonemang sägas leva kvar inom verkstadsindustrin än idag, 
om än i något annorlunda form.  

Berner (ibid.) synliggör genom en tidsindelning över hur kvinnors ställning 
inom ingenjörsyrket har sett ut. Denna tidsindelning börjar med den 
utestängning av kvinnor från teknisk utbildning som pågick från slutet av 1800-
talet fram till början av 1920-talet, övergår därefter i diskriminering och/eller 
marginalisering inom yrket och slutar i dagens rekryteringssatsningar till de 
olika ingenjörsutbildningarna (ibid. s 28).  Enligt min mening lever 
marginaliseringen inom yrket mer eller mindre fortfarande kvar. Det visar inte 
minst de faktum att få kvinnor arbetar med kärnverksamhet som 
teknikutveckling och att få kvinnor återfinns på ledande chefspositioner, vilket 
även denna empiri visar (CF-enkät, 1996).    

Minoritetssituationen inom ingenjörsyrket innebär att kvinnor som väljer 
denna inriktning får gå en balansgång mellan den kvinnliga kroppen och den så 
starkt maskulint kodade tekniken. Det är genom den kvinnliga kroppen som 
kvinnorna blir synliga som avvikare. I praktiken på Alstom Power innebar detta 
att koda in sin kropp så att den föll inom ramen för det normativa. Denna 
inkodning hanterades genom val av kläder som inte framhävde feminiteten 
alltför starkt.  

Ovanstående praktiker kring kvinnor och ingenjörsrollen samspelade även 
med organisatoriska processer och strukturer. Särskilt kan betydelsen av 
informella nätverk i processerna kring rekrytering till chefspositioner nämnas. 
Till dessa nätverk hade kvinnorna inte samma tillgång till som männen, 
beroende på kön och svårigheten att bli sedd som kunskapsbärare samt den 
fysiska placeringen.     

Kvinnors möjlighet till karriär inom civilingenjörsyrket kan beskrivas utifrån 
begreppet hegemonisk feminitet. En feminitet som representerar de rätta 
koderna utifrån de praktiker som utgör normen för en ingenjör i ledande 
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position. Praktikerna som konstruerar denna norm kan beskrivas utifrån 
hegemoniska praktiker som maktrelationer som ger status, rätt klädsel, 
klasstillhörighet och yrkestillhörighet. Men även utifrån några av de aspekter 
som lyftes fram av aktörerna i detta projekt vid diskussionerna om hur en chef 
på Alstom Power ska vara, nämligen att ha rätt högre chef, att synas, att ingå i 
nätverk, (att vara man), att våga ta risker och att vara handlingskraftig. Den 
hegemoniska feminiteten spelade en viktig roll i balanserandet av den 
maktordning som kunde ha förändrats. 

Inom ramen för förändringsarbetet fanns många möjligheter men även hinder. 
Dessa hinder vill jag beskriva utifrån normaliserande processer i form av 
motstånd och motsättningar (Berge & Ve, 2000). Samtidigt som de i den 
aktuella stunden i förändringsarbetet i organisationen upplevdes som hinder var 
de i en förlängning även möjligheter. De kan därför beskrivas som 
nyckelhändelser. Dessa nyckelhändelser var, 

- processerna kring hegemoni och feminitet, 
- att välja bort chefskapet, 
- organisationens dubbla budskap utifrån synen på kvinnors möjligheter till 

chefskarriär samt 
- frågan om synkronisering mellan forskare och aktörer utifrån frågan om 

tid och förändringsmöjligheter i organisationen. 

Metod 

Utgångspunkten för detta projekt och den interaktiva ansatsen var att inte 
stanna vid  en teoretisk kunskapsförståelse. Avsikten var istället att i 
förändringsarbetet tillsammans med aktörer i organisationen i olika 
lärsituationer utgå ifrån en gemensam kunskapsförståelse och den lokala 
empirin. I det här fallet handlade den lokala empirin om att det fanns 
återställande praktiker som syftade till att balansera den rådande könsordningen.  

Den interaktiva forskningen innebar att de tidigare nämnda motsättande 
processerna uppstod. Syftet med dessa processer är enligt Berge och Ve (ibid.) 
att återställa och bibehålla den rådande norm som forskningen ifrågasätter. 

Förståelsen för vilken betydelse kön kan ha i en organisation kan inte uppnås 
genom information eller traditionell utbildning. En sådan insikt måste istället 
bygga på ett lärande genom förståelse och egna erfarenheter (ibid.). Detta är 
också här som den interaktiva forskningen har sin springande punkt, nämligen 
att skapa ett lärande genom aktiv handling och gemensam kunskapsbildning. 
Feministisk forskning utgörs av en mängd olika metodologiska angreppssätt och 
vetenskapsområden (Maguire, 2001). Vad som är gemensamt är dock det 
vetenskapskritiska förhållningssättet, synliggörandet av kvinnors underordning 
och en önskan om förändring av den rådande könsmaktordningen (ibid.). 
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Kombinationen av den interaktiva ansatsen och könsteoretiska ansatsen doing 
gender har för detta projekt inneburit att det varit möjligt att,  

- synliggöra könsskapande processer, 
- få aktörer delaktiga som medforskare,  
- kritiskt granska organisationen utifrån vardagliga praktiker som är 

relaterade till kön, 
- lyfta fram den lokala kunskapen om hur det är att vara kvinna och chef på 

Alstom Power, 
- få aktörerna ansvariga för förändringsarbetet samt 
- få ett högt deltagarantal och engagemang inom ramen för Kraftgruppens 

verksamhet. 
Den interaktiva forskningens begränsningar kan sammanfattas i bland annat 

följande punkter, 
- att könsordningen påverkar hierarkin i forskningsprocessen och därmed 

kan kraven på en demokratisk kunskapsbildning vara svår att uppnå, 
- det finns en svårighet i att finna balansen, skärningspunkten mellan 

progressivitet och motstånd samt 
- att ett krav på närhet och tillit mellan aktörer och forskare är avgörande 

för att kunna samla in så kallad god empiri. 
I den interaktiva processen krävs en lyhördhet och analytisk förmåga när det 
gäller att läsa av vad som är möjligt i den aktuella organisationen. Detta är krav 
som avviker från den mer traditionella forskarrollen där den analytiska förmågan 
är mest central. Ytterligare en svårighet med den interaktiva forskningen är 
balansgången mellan lokal teori och generell teori. Ett interaktivt projekt som 
detta ger en fördjupad förståelse av de könsskapande processerna i den aktuella 
organisationen. Samtidigt ger växlingen mellan närhet och distans möjlighet att 
uppfatta grundläggande praktiker som påverkar de könsskapande processerna. I 
den meningen kan en fallstudie som denna göra det möjligt att dra generella 
slutsatser. Den möjligheten förstärks genom att projektet får stöd av den aktuella 
teoribildningen på fältet.   

Modellen 

Förändringsmodellens flexibilitet och öppenhet för olika dimensioners 
betydelse när det gäller de könsskapande processerna hade stor betydelse vid 
initieringen av förändringsarbetet. 

 Detta eftersom den genom sitt innehåll bidrog till förståelse för de olika 
betydelser kön kan ha i en organisation samt vikten av att i ett långsiktigt 
(sustainable) förändringsarbete bearbeta flera könsskapande dimensioner och 
inte endast en. 

Kring teknik och ledarskap finns starka maktstrukturer som ett 
förändringsarbete med ett könsteoretiskt perspektiv kritiskt granskar. Ett 
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förändringsarbete kring dessa frågor inte bara innebär utan kräver en 
dekonstruktion kring rådande maktstrukturer för konstruktion av nya 
maktstrukturer. 

En nackdel med förändringsmodellen är att den nödvändigtvis inte synliggör 
dessa maktstrukturer kring kön, industriell organisation och ledarskap. 
Maktordningen finns närvarande i modellens dimensioner och dess praktiker 
men det går att initiera förändringsprocesser utan att tydliggöra denna. Dock 
visar sig denna maktordning förr eller senare i ett förändringsarbete av denna 
karaktär i form av motsättande processer. 

Avslutande kommentar 

Ett av denna avhandlings bidrag är att belysa den komplexitet som 
organisation och kön består av. Avhandlingen bidrar till forskningen genom att 
ge ett empiriskt exempel på könsskapande praktiker på ett 
verkstadsindustriföretag samt hur vi kan arbeta med förändringsprocesser med 
ett doing gender perspektiv. Päivi Korvajärvi (1998) lyfter fram just 
problematiken med att det finns lite empiri kring dessa frågor. Samtidigt är 
svensk och även nordisk forskning kända för att vara empirinära, inte minst 
eftersom vi har god tillgång till att få vara närvarande som forskare i olika 
organisationer.  

Fokus i denna avhandling har legat på processer kring förändring, inte 
förändringen i sig. Försäljningen av företaget innebar att processerna kring 
förändringsarbetet avtog. Kraftgruppens arbete avslutades och nyckelpersoner 
lämnade organisationen. Det hade dock varit intressant att över en längre tid 
följa det aktiva processarbete som Kraftgruppen iscensatte. I praktiken hade det 
inneburit en realisering av flera konkreta förändringsprojekt, särskilt spännande 
hade ett iscensättande av det lärande nätverket Kraftnätet varit.    

Exempel på kunskaper om förändringsprocesser med ett könsteoretiskt 
perspektiv som detta avhandlingsprojekt har bekräftat och genererat är, 
- vikten av förankringens betydelse för projektet legitimitet i organisationen, 
- vikten av lyhördhet och flexibilitet för de lokala organisatoriska 

möjligheterna och kraven när det gäller formaliseringen av ett 
förändringsprojekt,  

- vikten av den aktuella organisationens ansvar för och vilja till förändring 
vilket skapar lokala aktörers delaktighet och aktivitet, 

- vikten av förståelse för att ett könsteoretiskt perspektiv innebär att en rad 
processer iscensätts för att motverka förändring och att det är i dessa 
processer som kärnan till förändring ligger, 

- vikten av att den presenterade modellen genom den teoretiska basen doing 
gender möjliggör och synliggör förändringsprocesser utifrån flera 
dimensioner,  



 173

- vikten av att arbeta med samtliga dimensioner i modellen för att få en 
långsiktig förändring.  

Med detta avhandlingsarbetes erfarenheter som bas kan ett förändringsprojekt 
med en tydlig utgångspunkt i var och en av modellens fyra dimensioner 
(interaktion, strukturer, individ-relatering och symboler) iscensättas. Det skulle 
på sikt skapa en genomarbetad och förhoppningsvis hållbar förändring, där 
koderna kan knäckas. En förutsättning är dock att det sker i en organisation som 
är stabil utifrån lokala nyckelaktörer och ägandeförhållande, vilket ger möjlighet 
till ett långsiktigt förändringsarbete. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är en fördjupad studie över dagens 
ingenjörsroll utifrån ett doing gender perspektiv. Där praktiker, strukturer och 
processer kring konstruktionen av maskulinitet och teknik inom ingenjörsyrket 
och på de tekniska universiteten lyfts fram. En sådan forskning kan utgå från ett 
interaktivt förhållningssätt där industrin och de tekniska universiteten är 
medaktörer.  
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Summary 

Introduction 

This thesis is based on field studies at the international engineering company 
Alstom Power in the industrial town of Finspång, Sweden. Alstom Power 
manufactures and produces steam and gas turbines for industrial and marine use. 

Comparatively few women work in the technical sector as engineers, 
especially in posts such as managers and project leaders and in fields like 
technological development, even though the percentage of women who have 
trained to be engineers has increased over the past decade55.

Aim 

The main purpose of this doctoral thesis is to investigate and initiate processes 
of change from a gender point of view. In the present field study the focus is on 
gender-creating processes in and around formal and informal structures in the 
company´s organisation. The central theme is the implication of gender in 
relation to industrial organisation and leadership. 

Another purpose has been to carry out research and initiate processes of 
change with an interactive approach together with practitioners in the 
organisation.  

Thus the aim of this doctoral thesis is: 
- to identify processes and praxis in the organisation that create both 

opportunities and obstacles for women who have made an untraditional 
choice of career as engineers and managers, 

- on the basis of this knowledge and together with practitioners in the 
organisation initiate processes of change that will increase the proportion of 
women managers. 

                                                          
55 Since autumn 1996 the percentage of women accepted for the science and engineering 
programs at the Royal Institute of Technology (KTH) has varied between 25 and 30 per cent 
(see KTHs annual reports for 1996 ff). In addition, about 20 per cent of those who graduated 
from the Mechanical Engineering, Material Design and Vehicle Engineering programs (which 
all include courses on Energy Technology) in the year before this project started, in 1999, 
were women. Regrettably, the percentage of women accepted for these programs has 
decreased. In the academic year 2004-05 only four per cent of those accepted for Vehicle 
Engineering were women, compared with 18 per cent in 1999; 12 per cent of those accepted 
for Material Design were women, compared with 30 per cent in 1999, and 16 per cent of those 
accepted for Mechanical Engineering were women, compared with 29 per cent in 1999. 
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The thesis presents a gender-theoretical model for change and analysis that is 
based on the so-called doing-gender approach. This model has been of great 
importance both as an analytical tool and as a starting point for initiating 
processes of change.  

The methodological approach is action-oriented, using as its starting point an 
interactive research perspective. This interactive approach combines intellectual 
understanding with practical action; in other words, it combines theory with 
practice. Not least, the thesis helps to elucidate the complexity of gender-
creating structures, processes and practices in an industrial organisation. Its 
empirical method also shows how researchers and players in the organisation 
can jointly launch processes of change on the basis of a gender-theoretical basis. 

Theoretical starting points 

Research on organisations and gender based on a structural approach has 
shown that gender segregation exists in organisations, that men predominate in 
leading positions, that there is an invisible ceiling for women, that men are in the 
majority in engineering professions and that there is a salary gap between men 
and women (in men´s favour) (Acker 1999, SOU 1998:6, Wahl 1992). There is a 
variety of power and control structures that can be revealed by research on 
gender and organisations. If we can understand the processes surrounding these 
structures, we can also gain a better understanding of gendering in organisations. 

Doing gender 

Doing gender is a theoretical approach that allows us to initiate process-
thinking about how gender is constructed in different social contexts, such as 
those in industrial organisations. The aim has been to use this approach in order 
to understand the processes surrounding technology, leadership and gender at 
Alstom. From a doing-gender perspective the central question is what an 
individual does and not what he or she is. In other words, the focus is on actions. 
Doing gender deals to a large extent with how individuals manage situations, 
interaction, so that they are appropriate to gender. This means that we are 
continually trying to encode ourselves to suit the sex we belong to. A doing-
gender perspective may be said to function as a bridge between the structural 
and the processual approaches to organisations because it includes the 
importance of informal practices without completely neglecting the importance 
of structures. 

What characterises doing gender, as I interpret Korvajärvis´ (1998) book 
“Gendering Dynamics in White-Collar Work Organisation”, is: 
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- that it is based on process-thinking, that is to say that gender changes with 
time and space. Hence this approach opens up possibilities for change when 
considering the distinction between women and men. 

- that it develops through negotiation. The contents of various types of 
femininity and masculinity are created in the encounters between people. What 
happens in these formal and informal encounters between people of opposite 
sexes shapes gender, both in action and in text. The keyword here is interaction. 
The significance that gender has may be said to result from “ongoing 
negotiations in the social interaction” (Haavind, 1992). If we use this idea as our 
starting point, we will also find it easier to see changes and variations connected 
with gender (ibid.). An example of what I would call social negotiation is the 
discrepancy between an organisation´s policy on leadership and the kind of 
leadership managers actually use in practice.  Negotiation between rhetoric and 
practice results in everyday practices that, in this case, give contents to 
leadership. This is also connected with doing gender because of the strong 
connotation leadership has to masculinity. 

- that it is a part of everyday activities. Doing gender does not take place in 
any particular arena or special location in the organisation but is created (or 
done) in everyday life at workplaces and in leisure time. 

- that the valuation of or view on gender in an organisation affects the 
activities and work methods that are valued. This means that what takes place in 
an organisation interacts with the valuations that the organisation conveys. 

- that the valuations and practices that exist in an organisation also affect the 
gender segregation and hierarchism in the organisation. 

A model for change   

A model for change is presented in this thesis in an attempt to focus on and 
elucidate the interaction between various gender-creating processes. 

This model is based on the theories in John Acker´s (1990), Elin Kvande´s 
(1999) and Päivi Korvajärvi´s (1998) research on doing gender in organisations. 
Kvande (2003) in particular places great emphasis on the importance of the 
interaction between various processes in organisations. She points out that 
gender is something we do, not something we are (ibid.). This approach makes it 
possible for us to see variations and to realise that gender is something that is 
created continuously (ibid. p. 21). 

 The model has four dimensions and is used as a tool for both 
analysis and change. The four dimensions are dissimilar in character and are 
more or less demanding of time in bringing about changes; they each have an 
effect and affect each other in various constellations in the gender-creating 
processes in organisations. The concepts used in the model are influenced 
primarily by Acker´s (1990) and  Korvajärvi´s (1990) research on and analysis 
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of organisations. My contribution to this theory is that I have used process 
concepts as tools for change in the work carried out at Alstom between 2002 and 
2003. 

Leadership and gender 

Management is often presented as a gender-neutral phenomenon (Collison & 
Hearn, 1996). 

Nevertheless, gender is present in the form of men´s predominance in practice 
as well as of women´s under-representation. The fact that men are predominant 
among managers and leaders means that there is a presence of practices that 
construct masculinities and to a large extent an absence of the same for 
femininities. Thus gender in management is created at two levels: in the form of 
men´s larger representation and presence and in the form of women´s under-
representation and absence. 

In order to avoid a dichotomous argument in which women are placed against 
men, I have tried to understand the structures of leadership in relation to 
gendering. 

However, the prevailing context and the type of work the organisation is 
involved in are significant for leadership per se and the type of leadership that 
needs to be used (Due Billing & Alvesson, 1989). In an industrial organisation 
in which technology is of vital importance, in this case in an engineering works, 
it plays a central role in the gender-creating processes, both in the organisation 
as such and for leadership and the exercise of leadership.  

Method 

To be able to carry out research and work on change it was necessary to use a 
method that allowed both transparency in the choice of research practices and a 
teaching process. The interactive research approach required a scientific system 
that made this method feasible, since it is action-oriented and combines theory 
and practice. 

Factors that affected the choice of method were: form of organisation, the 
degree of involvement of the trade union organisations in questions concerning 
equality, and formal and informal structures at Alstom Power.  

Interaction between researchers and practitioners was a necessary part of the 
work for change since the local staff had relevant knowledge of the organisation 
and were working in the situation to be studied (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

There were no ready-made solutions, so the answers had to be found in open 
collaboration between researchers and participants in the organisation. 
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The research approach in this study may be described as adductive. Adduction 
involves the use of existing theories that are adjusted with regard to the 
empirical factors in the case in hand and the concept of understanding (Alvesson 
& Sköldberg, 1994). This means that, from the start, we did not fully understand 
what the problem of “few women managers in the technological departments at 
Alstom” arose from. With the help of the empirical material provided by 
interviews and various meetings in the interactive phase we were able to identify 
the processes that affected the gender system in the company. 

The work to initiate development processes became a central part of the work 
on the thesis at Alstom. In order to gather in suggestions and develop them we 
decided, in collaboration with the practitioners in the organisation who were 
involved in this project, to form a group that would work for change. This group 
was called the Power Group and it became the platform around which the work 
for change took place. 

Conclusions 

Informal practices are of great importance in the power structures of an 
organisation. 

If we want to bring about change, it is important to identify the practices that 
are important and strong in an organisation or context. In the present case the 
practices, like informal networks, local valuations of technology, leadership and 
the role of engineers, are important when it comes to the construction of gender. 
That is why these practices need to be included in any project that aims to 
increase the number of women who are technical managers. 

Thanks to the viewpoints that the doing-gender approach communicates, it 
becomes possible to change existing attitudes and expectations concerning 
gender, since the construction of gender is a continually ongoing process that 
differs in different contexts. 

One contribution that this thesis makes is to illuminate the complexity of 
organisation and gender. It contributes to research by providing empirical 
examples of gender-creating praxis in an engineering company and by showing 
how we can work on processes of change from a gender perspective 
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      Bilaga 1 

00-12-01

Utvecklingsprojekt med genusperspektiv vid ALSTOM Power Sweden AB  i 
Finspång

ALSTOM Power strävar efter att öka andelen kvinnliga chefer i företaget, vilket även 
formulerats i Jämställdhetsplanen. För att kunna realisera denna målsättning har 
ledningsgruppen beslutat att genomföra ett utvecklingsprojekt med genusperspektiv. 
Projektet kommer genomföras av forskare från Arbetslivsinstitutet.  

Första fasen i detta arbete är individuella intervjuer med samtliga kvinnliga chefer i 
Finspång. För att få ett bra underlag att utgå ifrån är var och ens bidrag mycket 
värdefulla. Vi hoppas därför att du ser positivt på att delta i en intervju.  

Intervjuerna kommer genomföras av Annika Vänje Rosell, doktorand vid 
Arbetslivsinstitutet. Samtliga intervjuer behandlas konfidentiellt. 

Har du några frågor som gäller projektet går det bra att kontakta Annika Vänje Rosell 
på e-mail, annika.vanje.rosell@niwl.se eller telefon 08/ 619 68 35. 

Har du synpunkter på vår jämställdhetsplan är du välkommen att höra av dig till 
undertecknad. 

En närmare beskrivning av projektets innehåll och upplägg finns i den bifogade 
bilagan. 

Med vänlig hälsning 

Bertil Carlsson 
Ordförande i Jämställdhetskommittén 

mailto:rosell@niwl.se
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      Bilaga 2 

Brev till manliga chefer 

01-06-05 

Utvecklingsprojekt med genusperspektiv vid ALSTOM Power Sweden AB  i 
Finspång

ALSTOM Power strävar efter att öka andelen kvinnliga chefer i företaget, vilket även 
formulerats i Jämställdhetsplanen. För att kunna realisera denna målsättning har 
ledningsgruppen beslutat att genomföra ett utvecklingsprojekt med genusperspektiv. 
Projektet kommer genomföras av forskare från Arbetslivsinstitutet.  

Första fasen i detta arbete har varit individuella intervjuer med samtliga kvinnliga 
chefer i Finspång. För att få ett bra underlag att utgå ifrån kommer vi nu även 
genomföra intervjuer med ett antal manliga chefer i Finspång. Var och ens bidrag är 
mycket värdefulla, vi hoppas därför att du ser positivt på att delta i en intervju.  

Intervjuerna kommer genomföras av Annika Vänje Rosell, doktorand vid 
Arbetslivsinstitutet. Samtliga intervjuer behandlas konfidentiellt. 

Har du några frågor som gäller projektet går det bra att kontakta Annika Vänje Rosell 
på e-mail, annika.vanje.rosell@niwl.se eller telefon 08/ 619 68 35. 

Har du synpunkter på vår jämställdhetsplan är du välkommen att höra av dig till 
undertecknad. 

En närmare beskrivning av projektets innehåll och upplägg finns i den bifogade 
bilagan. 

Med vänlig hälsning 

Bertil Carlsson 

mailto:rosell@niwl.se
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Bilaga 3 

Teman vid intervjuer av kvinnor vid Alstom Power, vt-01

Inledning 

Antal anställningsår på Alstom Power? 
Utbildningsbakgrund (även utbildning i arbetet) 
Ålder
Kön
Familjesituation (vad gör ev partner) 
Bostadsort (varför Finspång, Norrköping…) 
Intressen 
Etnicitet 

Varför Alstom Power? (Hur gick rekryteringen till) 

Arbetssituation 

Nuvarande befattning 
-     Innehåll (teknikrelaterat, arbetsuppgifter, vem definierar, olika 
förtroendeuppdrag – även privat) 
- Ansvar – innebörd? 
- Befogenheter (vilka har du och vilka vill du ha) 
- Medarbetare 
- Relationer uppåt och neråt (befattningar, kön, hur frekvent, sitter med i 

arbetsgrupper) 
Eventuella tidigare befattningar 
- Hur initieras befattningsbyten? 
- Vem frågar? 
- Vilka söker? 
- Varför Finspång? 
- Din förklaring till vad som krävs för att nå chefsposition? 

Karriär 

- Vad är karriär?  
- Kompetens? Formell och informell, beskriv som egenskaper 
- Hur ska en chef vara? (vad ligger i ledarskapet? Är det knutet till det 

manliga?) 
- Hinder? 
- Möjligheter? 
- Förebilder? 
- Chef kontra mer yrkesinriktat arbete? (vad väljer du bort?) 



 196

- Var finns de kvinnliga cheferna 
- Finns ett manligt rum, där kvinnor inte släpps in? 

Teknik 

- Din verksamhet? 
- Produkterna (olika produktområden olika status?)? 
- Hur ser du på teknik? (vad jag är ute efter är relationen till teknik samt hur 

de tycker att deras tekniska kunnande uppfattas och värderas av kollegorna) 
- Varför denna produkt, vad fascinerar? 
- Arbetar med annan teknik,  tex IT? 
- Vad är en ingenjör? 
- Varför ingenjörsyrket? 

”Organisationskultur” 

- Relationer? 
- Hierarkier och förhållningssätt (praktiker)? 
- Nätverk och ledarskapsprogram? 
- Möteskulturen? Spelar kön någon roll? 
- Klädsel? 
- Arbetstider? 
- Betydelsen av ändrade ägarförhållanden? 
- Vad tycker du kännetecknar Alstom 
- Företagets symboler, power-kraft? 
- Familjen, familjen – arbetet (finns det företagsaktiviteter?) 
- Trakasserier 

Föreställningar och förväntningar 

- Vad har företaget för förväntningar på mig? 
- Vilka yrkesmässiga förväntningar har jag på mig själv? 
- Vad har jag för förväntningar på arbetsinnehållet? 
- Vilka förväntningar har jag på mig från familjen /det privata? (barn, partner, 

släktningar, vänner) 
- Vilka förväntningar har jag på mig som förälder? 
- Hur hanteras dessa förväntningar? 

Feminitet 

- För- och nackdelar med att vara kvinna i organisationen? 
- Egna funderingar kring jämställdhet och betydelsen av kön? 
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Föräldraskap och yrkesliv 

- Föräldraledighet, påverkar det? 
- Föräldraskapet, för och nackdelar? 
- Relationen förälder – yrkesverksam? 
- Sjuka barn, vem tar ansvar? 
- Ansvarsfördelningen i hemmet? 

Lön
- Nöjd med lönenivån? Motivera! Vem sätter lön, kriterier? 
- Olika förmåner? (fringes) 








