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Förord 

Jag har svårt att komma på någon situation där jag varit mer fokuserad på en 
uppgift än denna avhandling. Det har varit ett omfattande arbete och har innebu-
rit att jag valt bort många andra saker. Samtidigt har det gett möjlighet till re-
flekterande samtal och inspirerande sammanhang. Jag har lärt mig om genus, 
om människor och förändring. Och om mig själv. Det utmärkande är det gemen-
samma kunskapandet, mötet med andra i olika former av grupper, där arenor för 
reflektion och lärande har skapats. Jag har utmanats att inte ge mig, att gå ett 
steg till, reflektera igen, lyfta ett steg till. En resa på väg mot att forska.  

Jag vill tacka min handledare Ewa Gunnarsson, Luleå tekniska universitet, för 
hennes stöd och handledning. Hennes kreativitet kombinerat med en förmåga att 
på sluttampen bidra till struktur och skärpa i avhandlingen, har spelat en stor 
roll. Jag vill också tacka henne för den uppmuntran hon gav när jag började fun-
dera på att gå vidare och börja forska. 

 Min biträdande handledare Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet, 
vill jag tacka för läsning av olika utkast på texter och för stödjande samtal under 
processens gång.  

Jag vill tacka min familj – Olle och Nora, för hejaropen och stödet. Olles läs-
ning och kommentarer av manus har betytt väldigt mycket. Och stödet att så 
fullständigt kunna gå upp i avhandlingsarbetet.  

Søren vill jag tacka för de år mitt projekt har pågått.  Alla reflektionsstunder 
vi har haft tillsammans och lärt av, allt vi har prövat och omprövat. Jag vill ock-
så särskilt tacka Søren för att han skapat den typografiska formen och varit med 
in i det sista innan avhandlingen skickades till tryckeriet. 

Jag känner stolthet över det fina och varma stödet som jag har fått i denna 
process. 

Alla kollegor på avdelningen för Genus och innovation vill jag också tacka. 
Särskilt de doktorander som följts åt genom åren och inspirerat varandra: Malin 
Lindberg, Ann-Christine Nyberg, Annika Olofsdotter Bergström, Marianne 
Westring Nordh och Annika Vänje. I gruppen vi kallade Action Women, hade vi 
ett givande utbyte om våra texter och projekt. Doktorandkollegan från avdel-
ningen Genus och teknik, Caroline Wamala, vill jag tacka för idéer och hjälp när 
manus kom från tryckeriet.   

Tack Agneta Hansson från Halmstads högskola för kommentarer under slut-
seminariet. 

Samtal om aktionsorienterad genusforskning och om forskarrollen har Susan-
ne Andersson bidragit med på ett inspirerande sätt. Marita Svensson, också från 
Genusnätverket, vill jag tacka för energirika samtal. 

Jag vill tacka Margareta Berggren som handlett mig under de år som mitt pro-
jekt pågått. Vi har i den handledningsgrupp jag ingår i haft en reflekterande  



 

gemenskap som har haft en stor betydelse för min förståelse och utveckling i 
förhållande till mitt forskningsprojekt. Där har jag också kunnat se betydelsen av 
mitt eget beslut att doktorera, alla de utmaningar jag har antagit och det fokus 
jag har utvecklat allt mer. 

Jeanette Olsson vill jag tacka för samtal om forskning och vad jag vill med 
mitt projekt och även för kommentarer på mitt manus.  

Barbro Dahlbom-Hall vill jag tacka för hennes engagemang och intresse för 
min avhandling.  

Tack alla deltagare i nätverksgrupperna som har bidragit med sin tid, enga-
gemang, reflektioner och undersökningar i ett gemensamt kunskapande om ett 
jämställdhetsarbete. Särskilt vill jag tacka de deltagare som tagit sig tid att läsa 
texter jag skrivit och kommit med synpunkter och reflektioner. 

Jag vill också tacka vänner och familj för intresse och stöd. De reflekterande 
processerna som jag haft tillsammans med nätverksgrupperna, har jag också haft 
med nämnda grupper och personer. Jag har kunnat se nytt, växa och få nya per-
spektiv och pröva tankar och handlingar. Det var varit en krävande men mycket 
viktig resa.  

Jag tillägnar denna avhandling min dotter Nora. 
 
 
Stockholm den 9 november 2009 
 
Eva Amundsdotter 
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Inledning 

Vi har inte jämställdhet i Sverige. Det konstaterade den maktutredning som kal-
lade sitt slutbetänkande ”Ty makten är din ... Myten om det rationella arbetslivet 
och det jämställda Sverige” (SOU 1998:6). Utredningen följdes av en lång rad 
forskarrapporter med en omfattande kartläggning av kvinnors och mäns villkor i 
arbetslivet, familjen och välfärdsstaten.  

Samtidigt finns en värdegrund och ett ideal till stöd för jämställdhet i landet. 
Och, som kontrast, en verklighet på arbetsplatser, i organisationer och i vardags-
livet av maktordningar, en verklighet som andas förnekelse av sakernas tillstånd 
och ett kraftigt motstånd till en jämställdhet som också inkluderar maktrelatio-
ner. Framsidan är ljus och strålar av höga ideal, men baksidan av den svenska 
jämställdheten säger att ” det här är inget stort problem”, eller möjligen att det är 
ett litet problem som snart ska vara löst, en verklighet som säger att ” visst kan 
andra ha problem med jämställdhet, men så är det inte i vår organisation”. Det är 
en verklighet som talar om att i Sverige lever, trots alla förbättringar, en makt-
ordning kvar. 

Så: hur gör man? Hur gör man en maktordning synlig, framkallar dessa möns-
ter och normer, för att i ett nästa steg förändra ordningen? Det är den fråga som 
den här avhandlingen vill bidra till att utforska och besvara. 

Det är ingen tillfällighet att jag ställer frågan på det sättet, att jag utgår från en 
praktik och vill så långt möjligt hitta konkreta svar på konkreta frågor, att jag 
personligen drivs av en stark vilja till förändring, social omdaning, ett uppbrott 
från förtryckande maktstrukturer.  

I mitt arbete med jämställdhet i olika sammanhang, har jag upplevt hur det har 
varit att inte prata om makt och att göra jämställdhet närmast till en fråga om 
trivsel, till en okontroversiell fråga som alla har att vinna på; jämställdhetskonfe-
renser ska ge inspiration, vara trevliga, spegla jämställdhetsfrågor gärna ur ett 
humoristiskt och desarmerande sätt. Jag har inget emot skratt och inspiration 
men om det ska lockas fram på bekostnad av att existerande maktrelationer döljs 
och förnekas, om det sker till priset av att ett högst verkligt och reellt motstånd 
får fortsätta, tror jag inte att en hållbar och verklig förändring till stöd för jäm-
ställdhet är möjlig. 

Med hjälp av genusvetenskap har jag velat utforska hur ett jämställdhetsarbete 
både kan förstås och utvecklas till något utöver små och begränsade ”förbätt-
ringar”: Vad händer om vi börjar tänka annorlunda, om vi försöker se bortom 
det-för-givet-tagna? Hur kan normer som bygger, understödjer ett system bli 
synliga? Utmanande, och förändrade? 

Ur ett genusvetenskapligt maktperspektiv, men även med stöd i ett så kallat 
doing gender perspektiv, har jag velat utforska hur normer både kan bli synliga 
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och bli annorlunda. Jag har velat besvara frågan hur man kan göra för att fram-
kalla och förändra en maktordning. 

Vem jag är har en betydelse i sammanhanget. Mina erfarenheter och utgångs-
punkter har påverkat deltagarna i de nätverksgrupper som är mitt forskningspro-
jekt. Likväl som jag har påverkats av vilka var och en av deltagarna varit. Jag är 
född och uppvuxen i en skötsam arbetarkultur. Ordning och reda var lika viktiga 
beståndsdelar i den kulturen som kravet på social rättvisa, viljan till samhälls-
omdaning var lika betydelsefull som den patriarkala ordningen var stark och 
förhärskande. Det var också en rörelsekultur, om ett kärnord i den kulturen var 
Rättvisa, var ett andra ord ”Tillsammans”, tanken på det möjliga i en bestående 
samhällsförändring genom den kraft människor i förening kunde åstadkomma. I 
den kulturen var också ord som förtryck och frigörelse viktiga. Och tanken att 
förändring förutsätter medvetenhet, först må vi ”se”, bli ”medvetna”, för att en 
förändring ska vara möjlig. 

Jag blev ombudsman i Elevförbundet då jag var 16 år gammal; en som orga-
niserade, talade och inte minst, handlade. Och en stor del av mitt liv har just be-
stått i ett praktiskt jämställdhetsarbete. Under många år som ledare för projekt 
med syfte att genomföra jämställdhet på arbetsplatser och i organisationer. Jag 
har arbetat med jämställdhetsfrågor som konsult, projektanställd i fackliga orga-
nisationer, som LO och TCO, samt i regeringskansliet som sakkunnig. 

En andra bakgrundsfaktor för att läsare av min avhandling ska förstå mina ut-
gångspunkter och bevekelsegrunder är teaterns, skådespeleriets betydelse i mitt 
liv; skådespeleri blev tidigt för mig ett redskap och en möjlighet till personlig 
frigörelse. Ett sätt att komma åt känslor som hade bäddats in i en stum och ord-
lös arbetarkultur. En möjlighet att genom teaterns dramatisering, iscensätta situ-
ationer, händelser, relationer och ge mig personligen en möjlighet att ” träda ut”, 
visa mig, våga lita på min erfarenhet och på andra människor. Augusto Boals 
frigörelseteater var en viktig och för mig personligt omvälvande sida av den 
”iscensättande” erfarenhet som är min. 

Att jag har valt att utforska vad en grupp kan åstadkomma tillsammans, i ett 
”gemensamt kunskapande” är inte någon slump. Begreppet används som den 
sammanfattande ramen i en antologi om interaktiv forskning (Johannisson, 
Gunnarsson & Stjernberg 2008) och betonar dialog som en väg till ökad insikt 
och en uppfattning att tillvaron skapas ur samspelet mellan det konkreta hand-
landet och reflektionen. Det är heller inte en slump att av de organisationer som 
drivit och ”ägt” de olika nätverksprojekten, har fackliga organisationer varit in-
blandade – likväl som länsstyrelser, universitet och Europeiska socialfonden. 

Syfte och problemställningar 
Avhandlingens syfte är att besvara den övergripande frågan: 
Hur kan normer om genus framkallas och förändras?  
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Till huvudfrågan har jag formulerat två följdfrågor: 
• Hur kan genusteorier och förändringsteorier bidra i en process av fram-

kallning och förändring?  
 

• Hur kan ett gemensamt kunskapande bidra i en process av framkallning 
och förändring? 

 
Med stöd i teorier och metodologi från genusforskning och aktionsforskning har 
deltagare i fem regionala nätverksgrupper runt om i landet lärt, utforskat och 
initierat jämställdhetsprocesser i sina respektive organisationer. Deltagarna i 
grupperna har kommit från såväl privat som offentlig sektor. Nätverksgrupperna 
träffades mellan 1999 – 2007. Projektägare har varierat, med länsstyrelser, fack-
liga organisationer, universitet och europeiska socialfonden som exempel. Ofta 
har intresserade företag och organisationer bjudits in till ett utvecklingsarbete 
om jämställda organisationer via offentliga möten och skrivna inbjudningar. Det 
är med andra ord inte jag eller någon annan som gått ut och valt deltagare, utan 
dessa har själva anmält sitt intresse till att vara med i olika jämställdhetsprojekt. 
För att underlätta för läsaren, gör jag redan här en kort presentation av de aktuel-
la grupperna. I kapitel 5 fördjupar jag presentationen. I de fem nätverksgrupper-
na ingick 12 – 20 deltagare från olika arbetsorganisationer. Det var både kvinnor 
och män i grupperna, i olika positioner och med olika sysslor. Varje nätverk på-
gick mellan ett – två år, med något undantag av en nätverksgrupp som träffades i 
3,5 år. De flesta nätverksgrupperna hade flera deltagare från samma organisa-
tion, de kallades arbetsplatsgrupper. Nätverksgruppen kunde till exempel bestå 
av15 deltagare från fem olika organisationer. 

Avhandlingens disposition 

Kapitel 1 handlar om jämställdhet, motstånd och förändring – det sammanhang 
som nätverksgrupperna har befunnit sig i. Därefter följer två kapitel som beskri-
ver de såväl metodologiska utgångspunkterna som de teoretiska: kapitel 2 hand-
lar om genus och kapitel 3 om aktionsforskning. Kapitel 4 beskriver tre modeller 
som har använts både som metod och teori, en modell om hur genus skapas i 
organisationer, en modell om förändringsprocesser och slutligen en om normer. 
Kapitel 5 beskriver mina metoder och även vetenskapsteori, främst knuten till 
forskarrollen och validitet. En mer detaljerad presentation av nätverksgrupperna 
ingår också.  

Därefter följer tre kapitel som tar upp mitt empiriska material. Kapitel 6 hand-
lar om de tre första nätverken, kallad 1, 2 och 3, som bidrog till fördjupad kun-
skap, erfarenheter och att mina forskningsfrågor utvecklades inför kommande 
nätverksgrupper. Kapitel 7 handlar om nätverk 4 och kapitel 8 om nätverk 5. I 
de empiriska kapitlen inleds mitt analysarbete med löpande reflektioner. 



16 

Kapitel 9 kallar jag Motstånd och förändring och där söker jag mönster och 
variationer från hela mitt material i ett fördjupat analysarbete. Kapitel 10 illu-
strerar mina resultat i en praktisk tillämpning, i en processmodell för att fram-
kalla och förändra ordningen. En avslutande diskussion följer på kapitel 10 som 
följs av referenser och en summering på engelska. 
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1. Jämställdhet, förändring och 
motstånd 

I de olika nätverksgrupperna var utgångspunkten att bedriva ett jämställdhetsar-
bete på genusvetenskaplig grund. Jag uppfattade tidigt ett behov av att förstå 
motståndets mekanismer och ta del av olika teorier om motstånd, men även av 
förändring. Hur ett motstånd kan visa sig och hur det kan bemötas är, uppfattar 
jag, en väsentlig del av ett jämställdhetsarbete med ett maktperspektiv. Min 
övergripande forskningsfråga kom därför att bli hur normer om genus kan fram-
kallas, bli synliga, och hur de kan förändras. En uppföljande fråga handlade 
samtidigt om hur genusteorier kan bidra i en process av framkallning och för-
ändring av normer, det vill säga jämställdhetsarbete på genusvetenskaplig grund. 
Jag inleder därför detta kapitel med ett avsnitt om jämställdhet som sakpolitiskt 
område i relation till genusforskning och om genusforskares medverkan i för-
ändringsprocesser. Därefter diskuterar jag förändring och motstånd ur ett makt-
perspektiv, följt av hur genus ofta osynliggörs, blir till en ”icke-fråga”. Men 
också vad som kan hända när det osynliggörandet ”desarmeras” och blir till en 
lärande process. Sedan följer ett avsnitt om olika former av motstånd: passivt 
och aktivt motstånd, i form av härskartekniker, genom olika ”begränsande prin-
ciper” samt om jämställdhetspolitik relaterat till ett maktperspektiv. Avslut-
ningsvis diskuteras hur visat motstånd mer än annat kan ses som ett mått på ett 
framgångsrikt förändringsarbete. Motstånd som en möjlighet.  

Jämställdhet och genusforskning 
Jämställdhet är ett ord som myntades och kom i bruk under 1960-talet för att vid 
mitten av 1970-talet bli ett alltmer institutionaliserat ord och begrepp som en 
särskild kategorisering för könens relation (Hirdman 1990)1. Jämställdhet har 
genom åren byggts som ett sakpolitiskt område med jämställdhetsminister, jäm-
ställdhetsenhet i regeringskansliet, jämställdhetslagstiftning, jämställdhetsinte-
grering och jämställdhetsombudsman (nu diskrimineringsombudsman, DO). 
Jämställdhet på samhällsnivå bedrivs främst genom politik och lagstiftning. En 
omfattande metodutveckling har skapat kunskap och erfarenheter om hur jäm-
ställdhetsfrågor kan integreras inom en rad områden. 

                                           
1 Jag skriver referenser i den löpande texten. I den omfattning som jag bedömer är möjlig, skriver jag ut 
hela namnet, både för- och efternamn på referensen. I referenslistan i slutet anges förnamnen på alla, men 
jag har försökt att även skriva ut förnamn i löpande text. Om ett verk har två författare skriver jag ut båda. 
Om det är flera än två författare, skriver jag ut alla namnen en gång, för att synliggöra alla författarna. De 
finns även nämnda i referenserna.  
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I den jämställdhetspolitiska utredningen kartlägger forskaren Birgitta Jordans-
son (2005) kunskapsutbytet mellan praktik och forskning vad gäller jämställdhet 
och genusforskning. Jag återger i det följande huvuddragen av hennes genom-
gång, främst därför att mitt forskningsprojekt befann sig i en skärningspunkt 
mellan ett praktiskt jämställdhetsarbete och genusforskning: Jämställdhetsfrå-
gans utveckling över tid visar på två parallella inriktningar (SOU 2005:66). Den 
ena är ett kortsiktigt förbättringsarbete som tar sin utgångspunkt i kvinnors och 
mäns villkor. Den andra inriktningen är ett långsiktigt förändringsarbete med 
fokus på förändring av strukturella förhållanden som upprätthåller maktordning-
en mellan könen. Jämställdhetspolitiken har sedan ett tiotal år tillbaka haft ett 
tydligt förändringsspår med tal om strukturer och maktordningar. Men trots reto-
riken hanteras jämställdhetsfrågor många gånger som att det skulle finnas en 
obalans att rättas till. Dessutom är utrymmet stort för individuella tolkningar av 
vad jämställdhet överhuvudet är, vilket lätt leder till kortsiktiga mål och att re-
sultat kan bli kontraproduktiva, i den meningen att de innebär anpassning istället 
för förändring.  

Genusforskning har samtidigt tendenser till avskärmning, ett förhållande som 
Jordansson menar delvis kan förklaras av en misstro gentemot genusforskningen 
från andra delar av forskarsamhället och som gör att den ständigt upplever ett 
behov av att legitimera sig. Att i det läget vara intimt förknippad med ett prak-
tiskt jämställdhetsarbete kan ses som ett dilemma.  

De kunskaper som genusforskningen bidrar med möter fortfarande motstånd i 
organisationer och verksamheter. Jämställdhetsansvariga konfronteras regelbun-
det med misstankar mot genusforskning och ett könsmaktsperspektiv. Bland ge-
nusforskare finns också en viss misstro mot att kopplas samman med ett prak-
tiskt jämställdhetsarbete. Jordansson talar om behovet av utbildning som kombi-
nerar en praktisk metodutveckling med genusteori och en utveckling av tilläm-
pad forskning, där genusforskning och jämställdhetsforskning kan finnas sida 
vid sida. Jämställdhet är ett politikområde med en kraftfull styrning, enligt Jor-
dansson. Jämställdhetsarbetet ska bygga vidare på tillämpad genusforskning. 
Den statliga jämställdhetspolitiken vilar, sedan mitten av 1990-talet, på kunska-
per från genusforskningen. Ett centralt bidrag var den maktutredning som gjor-
des och där omfattande bidrag från genusforskare var en del av den utredningen 
(SOU 1998:6). Det innebär att det vuxit fram en tydligare teorianknytning och 
ett maktperspektiv mot tidigare fokus på statistik och villkor mellan kvinnor och 
män. I till exempel utbildningar i regeringskansliet ingår kunskaper om köns-
maktsordningen. Frågan som ställs är på vilket sätt jämställdhetsarbetet genom-
syras av en genusmedvetenhet. 

Under samma period, då jämställdhetspolitiken fick en tydligare teoretisk bas, 
inte minst ur ett maktperspektiv, utvecklades i mitten av 1990-talet en rad sär-
artsuppfattningar om kön. Den så kallade biologismen2 fick förnyad aktualitet 
parallellt med skarpare formuleringar i regeringskansliet ur ett genusteoretiskt 

                                           
2 Förenklade biologiska förklaringar av sociala fenomen, enligt Wahl m fl 2001. 
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perspektiv. Avståndet växte mellan olika positioner och synsätt och istället för 
att jämställdhet behövs av rättvise- och demokratiskäl, framhävdes kvinnors och 
mäns olikheter och skilda egenskaper och intressen. Argument som framhöll 
kvinnors och mäns olikheter på bekostnad av rättvise - och demokratiargument 
fick till konsekvens att kvinnor ställdes utanför många sammanhang, samtidigt 
som kortsiktiga lönsamhetskrav växte sig allt starkare.  

Jordansson menar att dessa två riktningar, en tydligare teorianknytning och ett 
maktperspektiv å ena sidan och ett betonande av olikheter och skilda egenskaper 
å den andra, kan vara en förklaring till att jämställdhetsarbetet fortfarande vilar 
på en ostadig kunskapsbas med ett fält fritt för tyckanden och individuella tolk-
ningar. Ett maktperspektiv öppnar för förändring av strukturer som skapar ojäm-
ställdhet och i vilken den kunskap som skapats om genus och förändring visar 
på risken för återställande mekanismer (jfr Abrahamsson 2000). Jordansson 
skriver att med en växande kunskap om dessa mekanismer kan vi också lättare 
se att ett jämställdhetsarbete också kan vara kontraproduktivt. Vad som ser ut att 
vara förbättringar kan i själva verket var anpassning till en dominerande norm. 

Ett uttryck för hur en tydligare teorianknytning och ett maktperspektiv har 
slagit igenom visar en utlysning av Vinnova om projektmedel för genusperspek-
tiv på innovationssystem: 

”Åtgärder för ökad jämställdhet som inte samtidigt söker 
påverka strukturerna leder inte till bestående förändring. Ett 
jämställdhetsarbete som inte samtidigt ifrågasätter köns-
maktstrukturer och värderingar kan snarare komma att kon-
servera än förändra rådande förhållanden. Ett viktigt områ-
de för VINNOVA att satsa på är därför jämställdhetsarbete 
bedrivet med stöd av genusvetenskaplig kompetens.” 

(SOU 2005: 66, s. 250) 

Jämställdhetsarbete i ett kortsiktigt perspektiv handlar snarare om att förbättra 
än att om förändra, ett arbete som inte har till syfte att utmana rådande system. 
Ett annat sätt att uttrycka förhållandet är att förändring handlar om ett kvalitativt 
arbete medan förbättring oftare är en fråga om kvantitet. Författaren hävdar att 
trots att jämställdhetspolitiken numer tar sin utgångspunkt i det långsiktiga, kva-
litativa förändringsarbetet, kan det tyckas betydligt enklare att istället ägna sig åt 
ett kortsiktigt förbättringsarbete, ofta ett kvantitativt sådant, som till exempel 
representation, antal och rekrytering. Ett långsiktigt kvalitativt förändringsarbete 
kräver ett arbete med att legitimera genusteori och genusforskning, något som 
väcker motstånd. Talet om jämställdhetsintegrering, som länge varit en strategi i 
jämställdhetsarbetet och som omfattar hela sakområdet, innebär ett arbete både 
internt och externt i organisationerna:  

”För att kunna arbeta med integrering av jämställd-
het/genus externt krävs ett väl fungerande internt jäm-
ställdhetsarbete som inte stannar vid förbättringar av oba-
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lanser. Kunskaperna måste vara internaliserade i den egna 
organisationen för att kunna föras vidare”  

(SOU 2005: 66, s. 252).  

En förskjutning från ett maktperspektiv kan ses, menar Jordansson. Ett nedtonat 
maktperspektiv får ge vika för nyttoargument, att samhället har behov av både 
kvinnor och män. Det bekräftar den granskning av ett stort antal jämställdhets-
projekt inom EU och som visar att jämställdhetsarbete som bygger på demokrati 
och rättvisa som uttalade argument inte är så vanliga (Fürst Hörte & Isaksson 
2007). En jämförelse kan även göras med Malin Rönnbloms (2002) begränsade 
principer för jämställdhet, där skäl för jämställdhet främst handlar om antal och 
komplettering. 

Genusforskare i förändringsprocesser 
Resultat från genusforskning kan användas för att underbygga att makten är 
ojämnt fördelad till mäns förmån, menar Eva Mark (2002), att kvinnors verklig-
het ofta beskrivs som undantag från den manliga normen och att relationen mel-
lan könen är föränderlig. Hon menar att jämställdhetsarbetet behöver göras be-
gripligt och ett genusperspektiv på jämställdhetsarbete innebär att undersöka 
relationer mellan makt och kön i en organisation. Jämställdhetsprojekt kan ham-
na i att, istället för att undersöka könens skilda villkor och normer, fokuseras på 
att könen är väsensskilda (Amundsdotter & Gillberg 2003). En annan risk är att 
fokusera på antalet kvinnor och män i organisationen, vilket är mycket vanligt. 
Susanne Andersson (2009) menar att risken är, att utan en genusteoretisk förank-
ring stannar förändringsarbetet upp vid att utjämna könsbalansen, medan den 
dagliga interaktionen som skapar genus och därmed dess villkor förblir outma-
nad. 

I rapporten Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar 
under 1980- och 90-talen, med Elisabeth Sundin och Ulla Göransson (2006) 
som redaktörer, diskuteras jämställdhet ur ett genusperspektiv i olika projekt. 
Generellt var det svårt att se en ihållande effekt och en djupare förändring av 
normer om kvinnor och män, konstaterar rapporten.  

Vinnova tog initiativ till ett internt forskningsprojekt: Jämställdhet och ge-
nusvetenskap – ett integrations- och kompetenshöjningsprojekt inom vinnovas 
organisation och verksamhetsfält (Gunnarsson, Westberg, Andersson & Balk-
mar 2007). Genusteoretiska perspektiv användes i ett interaktivt förändringsar-
bete mellan forskare och medarbetare i organisationen. I projektet kombinerades 
genusteoretiska perspektiv med interaktiva, vilket skapade en rad fördelar: en 
ökad möjlighet att skapa en genusmedveten och genushandlande organisation 
och att utvidga arenan för kunskapsproduktion (Gunnarsson m fl 2007). Gun-
narsson menar att den genusteoretiska traditionen betonar jämlikhet mellan båda 
könens erfarenheter och problematiserar maktrelationer, medan den interaktiva 
lyfter fram ett jämbördigt erfarenhetsutbyte mellan deltagarnas erfarenheter och 
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forskarnas. Den nämnda maktutredningen, även kallad Kvinnomaktutredningen, 
studerade fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 
kvinnor och män och den kunskap som presenterades i den var en viktig grund i 
olika jämställdhetsprojekt (SOU 1998:6).  

Genusforskare är inte särskilt ofta aktiva i praktiska förändringsprocesser. 
Den redan nämnda kartläggningen av olika utvecklingspartnerskap, EU-projekt, 
gjord av Gunilla Fürst Hörte och Anna Isaksson (2007) visade till exempel, att 
genusforskare sällan varit involverade i själva arbetsprocessen. Flera forskar-
grupper har dock kombinerat genusforskning med ett praktiskt jämställdhetsar-
bete. Vidare har en rad doktorander och forskare kombinerat perspektiv från så-
väl feministisk och/eller genusteori med interaktiv/aktionsforskning.3  

Men det saknas ofta miljöer som förenar forskare och jämställdhetsarbetare 
konstaterade Vinnova i sin utlysning av programmet ”Genusperspektiv på 
innovationssystem och jämställdhet”. Fürst Hörtes (2009) utvärdering av pro-
grammet visar att genus och jämställdhet har etablerats som ett kunskapsområ-
de, men att det råder en stor brist på kunskap. Genusforskare startar ofta med att 
skapa genusmedvetenhet, för att möjliggöra en utveckling där organisationer blir 
såväl genusmedvetna som genushandlande organisationer. Olika modeller för 
lärande är därför mycket centralt, menar Fürst Hörte. Vid en jämförelse med 
andra jämställdhetsprojekt, som inte har haft samverkan med genusforskare på 
samma sätt, menar hon att frågan om makt och motstånd får mindre utrymme än 
i programmen om jämställdhet på genusvetenskaplig grund. 

Vinnova gick 2008 ut med programmet TIGER, Tillämpad genusforskning i 
starka forsknings- och innovationsmiljöer. Genusforskare ska här till stor del 
arbeta interaktivt med redan befintliga forskningsmiljöer. Ur detta program lär 
kunskaper och erfarenheter växa fram av tillämpad genusforskning, men också 
av genusforskare som är inblandade i praktiska förändringsprocesser.  

Motstånd, makt och revolution 
Jämställdhetsaktivisten Gertrud Åström (1998) menar att jämställdhet kan ses 
som ett mål, ett rättesnöre att sträva efter, precis som demokrati. Jämställd-
hetsarbetet kan ses som en process, på väg mot målet. Det öppnar för helt andra 
möjligheter till ett utvecklings- och förändringsarbete. Den jämställdhetspolitis-
ka utredningen, med Åström som särskild utredare, föreslog ett nytt övergripan-
de jämställdhetspolitiskt mål, som också blev antaget i riksdagen:  

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sitt eget liv. 

Det övergripande målet har sedan ett antal delmål, som handlar om makt och 
inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem och 

                                           
3 Se till exempel antologin Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik (2006) red. 
Johannisson, Gunnarsson & Stjernberg, där ett av bokens teman är ”Genus och jämställdhet i interaktiv 
forskning”.  
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omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dessutom finns en 
skrivning om rätt till kroppslig integritet (SOU 2005:66). Att säga mäns våld 
mot kvinnor och inte våld mot kvinnor skiljer sig också mot tidigare formule-
ringar, där våld mot kvinnor varit orden som använts, inte mäns våld mot kvin-
nor.  

Tidigare hade det övergripande målet varit att kvinnor och män skulle ha lika 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att ordet makt finns med i det övergri-
pande målet kan ses som en framgång för jämställdhetssträvandena ur ett femi-
nistiskt perspektiv, något som utmärker ett nordiskt sammanhang med flera 
maktutredningar och tydliga skrivningar om makt. Norge har till exempel gått 
betydligt längre än Sverige när det gäller press på ett jämställt inflytande i det 
privata näringslivet.  

Jämställdhet kan definieras som både feministisk politik och feministisk ideo-
logi, ett politiskt begrepp som särskilt lyfter jämlikhet mellan könen (SOU 
2005:66). Feminism är en medvetenhet om systematiska skillnader för kvinnor 
och män i samhället, och en strävan efter en förändring, enligt utredningen. 

Pia Höök (2001) menar att hur man talar om jämställdhet och vem som talar 
har stor betydelse för vilket förändringsarbete som blir möjligt, ett sätt att be-
skriva diskursens makt som jag ser det. Organisationer kan ses som arenor med 
en rad aktörer som förhandlar om vilken definition som ska gälla. Jämställdhets-
diskursen4 besvarar frågan om varför jämställdhet, eller bristande jämställdhet, 
är ett problem (Wahl m fl 2001). Vanliga uppfattningar är att jämställdhet upp-
fattas som oproblematiskt, möjligen ett problem för andra men inte i just den 
organisationen. En annan uppfattning är att jämställdhet är en generationsfråga, 
att det kommer lösa sig av sig själv. Betraktas genusordningen som naturlig, kan 
jämställdhet uppfattas som en diskriminering av män därför att kvinnor får för-
delar som de inte bör få (Wahl m fl 2001). Jämställdhet kan också uppfattas som 
att det hjälper kvinnor, att istället för att uppfatta jämställdhet som ett problem 
för organisationen, läggs dilemman med att exempelvis kombinera familjeliv 
och förvärvsarbete på kvinnorna (Höök 2001). Ett vanligt argument är så kallade 
resurs- och kompetensargument, som framhåller vikten av att ta tillvara kvinnors 
och mäns kompetens på bästa sätt. Det argumentet kan användas oavsett om 
man tycker kvinnor och män är lika eller olika.  

Lönsamhetsargumentet används också och försök har gjorts att mäta jäm-
ställdhet och lönsamhet (Nutek 1999:19). Att se jämställdhet som en mänsklig 
rättighet betonade till exempel Claes Borgström, före detta jämställdhetsom-
budsman. Jämställdhet är en fråga om rättvisa. Att se jämställdhet som en fråga 
om att omfördela makt ligger då nära till hands. Ett sätt att vända på perspekti-
ven, istället för att kvinnor ska vara en resurs och komplettera män, som resurs- 
och kompetensargumentet kan hamna i, är att istället se kvinnor som en makt-
resurs (Wahl 1996a, Höök 2001). Bristande jämställdhet blir ett problem därför 

                                           
4 En diskurs är ett tankesystem som präglar människors tankar, språk och praktik, handlingar, enligt Wahl 
m fl 2001. 
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att det råder en maktobalans mellan kvinnor och män. Men att tala om jäm-
ställdhet i termer av makt är snarare tabu (Höök 2001). Att tala om att män mås-
te ge upp vissa privilegier för att kvinnor ska få det bättre är ofta inte accepterat, 
utan istället hålls jämställdhet fram som något alla ska få det bättre av, skriver 
Höök, vilket också Rönnbloms (2002) forskning bekräftar. 

Dåvarande jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström uttryckte sig på föl-
jande vis om hur han såg på jämställdhet: 

”Jämställdhet är en revolution, det är inte ett för starkt ord. 
Innebörden är ett annat samhälle än vårt, inte lite föränd-
ringar här och där – utan ett annat samhälle. Det är natur-
ligtvis oroande för många, revolution är alltid oroande. 
Man vet vad man har, men inte vad man får. Men om man 
tänker sig in i visionen, så är det en oerhörd lockelse i det.”  

(intervju med jämställdhetsombudsman Claes Borgström i 
skriften Exempelvis utgiven av JämO, 2003) 

Jag gjorde själv intervjun med Claes Borgström och blev förvånad över hur han 
uttryckte sig; att så tydligt tala om ett annat samhälle, inte bara att det skulle bli 
lite bättre mellan kvinnor och män. Med min egen bakgrund med ett jämställd-
hetsarbete i både regeringskansli och organisationer, var det ett ovanligt sätt att 
uttrycka sig på. Men om jämställdhet betraktas som en revolution, en grundläg-
gande förändring för ”ett annat samhälle”, framstår motståndet som särskilt an-
geläget att förstå för att kunna bemötas.  

Genus en icke-fråga 
Att kunna se, förstå och hantera motstånd är en viktig del av förändringsproces-
sen, konstateras i rapporten om jämställdhetssatsningar (Fürst Hörte & Isaksson 
2007). I de granskade projekten fanns en stark tro på möjliga förändringar, men 
ett osynliggörande av motstånd, menar författarna. Forskning visar hur svårt det 
är att förändra en genusordning, där det som kan se ut som förändringar flyttar 
sig och där mönstret med att könen hålls isär och manlig överordning återska-
pas. Framförallt saknas insikter om motstånd som ett strukturellt fenomen som 
uttrycker maktordningar. Rapporten konstaterar att kunskap som utvecklats 
inom genusvetenskapen och som använts som en grund i jämställdhetspolitiken, 
tvärtom undviks i det praktiska jämställdhetsarbetet. 

Ett exempel på förändring och motstånd, är ett aktionsforskningsprojekt vid 
en skola. Forskarna Britt-Marie Berge och Hildur Ve (2000) ville förändra ge-
nusordningen på skolan, tillsammans med lärare och andra. Det visade sig att 
flera lärare, som själva aktivt och frivilligt deltog i förändringsarbetet, själva ut-
tryckte motstånd när stereotypa beteenden faktiskt rubbades. Aktörer uttryckte 
ett större motstånd än vad forskarna hade föreställt sig. Det innebar att föränd-
ringsprocesser bromsades upp i en oväntad utsträckning: När flickor blev synli-
gare än vad som var det vanliga och när pojkar uttryckte ödmjukhet på ett nytt 
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sätt, yttrades motstånd mot de förändrade beteendemönstren. Ett exempel var 
läraren som klagade på hur besvärlig en av flickorna var, stökig och bråkig. Fle-
ra andra kollegor höll med. Den klagande läraren var en kvinna och dessutom en 
av förändringsaktörerna, vilket även gällde för kollegorna som höll med om bil-
den av flickan. Vid reflektionerna i projektet över olika händelser visade det sig 
att läraren i fråga själv hade haft en uppväxt där utrymmet att vara stökig och 
bråkig inte fanns för henne. Hon tog hand om flera bröder och skulle vara en 
duktig flicka och ta ansvar. I mötet med flickan på skolan som var synlig och 
uttryckte sina egna behov, blev läraren upprörd och tyckte att hon var besvärlig. 
Men genom den reflekterande processen kunde händelsen bli ett lärande istället 
för ett hindrande av förändring. En iakttagelse Berge och Ve gjorde, var att 
flickornas berättelser om hur de upplevde sin situation till exempel i klassen, 
inte togs på allvar av flera lärare. Särskilt om flickorna beskrev pojkarna nega-
tivt, kunde detta kommenteras med att flickorna inte menade så, utan i själva 
verket gillade pojkarna (Berge & Ve 2000).  

I en studie av vilken betydelse kön spelade i ett danskt konsultföretag till ex-
empel, slogs Rikke Randorff Hegnhøj (2004) av hur defensivt flera på arbets-
platsen agerade i samtal om kön. Dessutom fick hon tydliga signaler från flera 
att de inte ville prata om kön, det var en ”icke-fråga” utan relevans. Hon kunde 
se ambivalensen mellan att säga ”kön spelar inte någon roll här”, samtidigt som 
det gjordes jämställdhetssatsningar. Eller att det talades om att enkönade grup-
per inte är bra – samtidigt som kön ju inte spelade någon roll? Frågan var rele-
vant och icke-relevant på en och samma gång. Medarbetarna konstruerade och 
upprätthöll en defensiv diskurs om könsneutralitet (Randorff Hegnhøj, 2004). 
Hon använde bildövningar som metod för att utveckla en kommunikation mellan 
medarbetarna. Metoden fungerade på flera sätt, men hon konstaterar att det var 
mycket svårare att skapa en dialog om kön än vad hon hade föreställt sig. 

Genus och jämställdhet blir med andra ord något man inte pratar om i organi-
sationer, en ”icke-fråga” (se t ex Amundsdotter 2006). 

Motståndsprinciper 
Som ledande politiker i Norge började Berit Ås, senare professor i socialpsyko-
logi, upptäcka att när hon och andra kvinnor talade och drev olika politiska frå-
gor, hände en rad saker som inte hände när en man talade. Hon började doku-
mentera vad det var och utvecklade teorin om härskartekniker (Ås 1982). Dessa 
har spelat en stor roll för kvinnogrupper och jämställdhetsarbetare genom åren, 
främst för att de på ett sådant tydligt sätt visar att det finns motstånd som aktive-
ras när något utmanas. Härskartekniker kan användas av män mot kvinnor för att 
behålla sin överordnade position. 

Ås kallar teknikerna för osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av in-
formation, dubbelbestraffning samt påförande av skuld och skam. Dessa an-
vänds ofta för att utöva makt och kontroll (Ås, 1982). Flera år senare utvecklade 
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hon sin teori och la till ytterligare två härskartekniker: objektifiering av kvin-
nors/mäns kroppar och våld eller hot om våld (Ås 2004). 

Malin Rönnblom (2002) har utforskat dominerande tankemönster om jäm-
ställdhet bland politiker. Hon har sammanfattat den etablerade diskursen med 
fem begränsande principer: essentiell biologisk olikhet mellan könen, antal och 
komplettering, förminskning, frivillighet och samarbete (SOU 2005:66). Hon 
menar att när man bryter mot, eller trotsar, dessa principer möter man motstånd. 
Den första principen, om biologisk essentialism, tar sig oftast uttryck i att ”vi är 
olika” och kompletterar varandra. Båda könen måste få synas och komma fram. 
Men könsskillnader ses som naturliga och det som främst inte adresseras är makt 
och maktrelationer. Antal och komplettering betyder främst att mycket fokus 
läggs på antal. Är det någorlunda jämn könsfördelning, då är det jämställt. Insat-
ser läggs på antal och komplettering, och återigen – maktfrågor försvinner. Prin-
cipen förminskning innebär en sammankoppling med olikhet och får till konse-
kvens att kön/genus och jämställdhet marginaliseras. Jämställdhet kopplas sam-
man med underrepresenterade grupper och tal om mångfald och detta gör att 
maktfrågor återigen försvinner. Den fjärde principen, frivillighet, säger att jäm-
ställdhetsarbete ska vara frivilligt. Det ska växa fram av sig själv, jämställdhet 
stöds genom förebilder, utbildning som ska leda till att jämställdhet skapas na-
turligt. Slutligen, den femte säger samarbete, där jämställdhet nås genom att 
kvinnor och män gör gemensamma insatser. Då blir könsuppdelade grupper 
provocerande och tal om motsättningar eller privilegier är inte önskat (Rönn-
blom 2002). 

Åström (1998) menar att den svenska jämställdhetspolitiken har haft tre kän-
netecken: utbyggnad, sidoordning och allmängiltighet. Beskrivningen stämmer 
också med Rönnbloms principer: ett särskilt jämställdhetsrum byggs, jämställd-
het är sidoordnat och ingen särskild ställs till ansvar och det allmängiltiga hind-
rar mål och uppföljning. Men det har skett förändringar, där jämställdhetsarbetet 
har kunnat handla om omfördelning av befintligt utrymme, om preciserade plat-
ser, årtal och procentsatser (Höök 2001). Åström menar att jämställdhetsintegre-
ring vilar på en förståelse av makt, hur kvinnor och män genom handlingar 
medverkar till att upprätthålla maktstrukturer (SOU 2005:66). Makt görs över-
allt, men inte på samma sätt. Därför behöver också ett förändringsarbete ta hän-
syn till hur det ser ut i olika sammanhang för att bli framgångsrikt (Åström 
1998).  

Ett exempel på hur lätt jämställdhet blir sidoordnat, är Eva Wittboms (2009) 
forskning om jämställdhetsintegrering som en del av målstyrning i statliga myn-
digheter, som visar att istället för nya normer, jämställda normer, skapades mar-
ginalisering och anpassning. Målstyrning mäter inte genusrelationerna och 
maktaspekten och istället återskapades maktordningar genom kvantitativa per-
spektiv på genus. Hennes slutsats är att målstyrning är en olämplig modell för 
styrning av jämställdhetsintegrering, istället behövs kulturskapande åtgärder 
som påverkar normer. Det fanns inte en vilja att gå från en manlig norm till en 
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jämställd och hon menar att en genusmedvetenhet behöver finnas som en grund 
för att en jämställdhetsintegrering överhuvudtaget ska vara möjlig att genomföra 
på en transformativ nivå där normerna också förändras.  

Rönnblom och Åström analyserar motståndets olika former och utryck på en 
mer diskursiv och övergripande nivå. Det är också angeläget att förstå hur ett 
motstånd visar i i en praktik, i faktiska relationer och i ett samspel i grupper och 
mellan individer. Motstånd och förändring som känslor, relationer och upplevel-
ser.  

Ingrid Pincus (1998) har forskat om olika motståndsformer i kommuners jäm-
ställdhetsarbete. Hon kategoriserar dem i passiva och aktiva motståndsformer 
(Johansson 2004). Dessa två former förekommer i olika stadier av jämställd-
hetsarbetet och syftar till att förhindra att jämställdhet kommer upp överhuvud-
taget, att förhindra att beslutade åtgärder genomförs och slutligen att förhindra 
att ett jämställdhetsarbete leder till något praktiskt förändringsarbete i organisa-
tioner.  

Det vanligaste motståndet enligt Pincus (1998) är det passiva motståndet med 
framförallt tystnad som det starkaste uttrycket. Det aktiva motståndet handlar 
främst om motargument och urholkning (Johansson 2004). Argument om att 
frågan inte hör till saken eller att det finns andra frågor som behöver prioriteras 
först, är andra uttryck. Jämställdhet hamnar vid sidan om.  

I boken Motstånd och fantasi – historien om F (Wahl m fl 2008) behandlar de 
sex genusforskarna Anna Wahl, Maud Eduards, Charlotte Holgersson, Pia 
Höök, Sophie Linghag och Malin Rönnblom feministisk kunskapsförmedling 
inom akademin utifrån egna erfarenheter. Forskarna visar hur villkoren och kon-
struktionen av den feministiska forskaren är starkt präglad av maktordningar och 
marginalisering. Motstånd kategoriseras utifrån perspektivet att kön och makt 
skapas i processer och i relation.  

”Med könsordning menar vi alltså att människors föreställ-
ningar och handlingar både skapar och är resultat av köna-
de maktrelationer”.  

(Wahl m fl 2008 s.77) 

Inspirerade av Joan Ackers arbeten, har forskarna utvecklat två analysverktyg: 
sammanhang och samspel.  Sammanhanget består av det konkreta rummet, vilka 
som är där, hur fördelningen mellan kvinnor och män ser ut, vilka positioner 
människor har och även hur normer om till exempel sexualitet och etnicitet/ras 
och klass påverkar. Samspelet handlar om hur makt och motstånd samspelar, 
vilka som pratar, kroppsspråk och vilka som är tysta – vilka maktrelationer som 
aktiveras eller upprättas. Motstånd tolkas som en interaktion där rätten till att 
tolka förhandlas. Genom de två begreppen sammanhang och samspel tolkar 
forskarna olika självupplevda händelser i akademin.  

En central slutsats är att feministisk kunskapsförmedling kan fungera som en 
katalysator, där maktordningen aktiveras i rummet och motstånd uttrycks på oli-
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ka sätt. Utmärkande i det motståndet är skapandet av ett begränsat handlingsut-
rymme för kvinnor som producerar och förmedlar feministisk kunskap, menar 
forskarna. 

Motstånd som en möjlighet 
Motstånd kan ses som ett lyckat förändringsarbete. Enligt Claes Janssens (2005) 
modell Förändringens fyra rum är förändring en rörelse mellan fyra psykologis-
ka ”rum” eller livslägen (modellen beskrivs närmare i kapitel 4). Modellen visar 
hur motstånd, förnekelse, konflikt och förvirring är nödvändiga steg på väg mot 
en förhoppningsvis annorlunda situation.  

Kathryn Herr och Gary L. Anderson (2005) menar att aktionsforskare många 
gånger är dåligt förberedda på motstånd som uppstår i de processer som sätts 
igång. De hänvisar till Donald Schöns begrepp ”dynamic conservatism” som 
handlar om sociala system. Ett socialt system är ett komplex av individer som 
tenderar att upprätthålla dess gränser och mönster av interna relationer. Men 
med tanke på möjliga interna spänningar mot en ökad oordning och möjliga hot 
utifrån, krävs energi för att hålla systemet på plats. Sociala system är självupp-
rätthållande system som strävar efter ett jämviktsläge. Systemet gör motstånd 
med en energi som grovt sett står i proportion till radikaliteten av förändringen 
som hotar. Detta kan jämföras med teoribildningen om återställande mekanis-
mer, som flera genusforskare har uppmärksammat (Abrahamsson 2000, Petters-
son 2004). Systemet, organisationen i det här fallet, gör motstånd med att mobi-
lisera energi och återställa sig själv (Schön 1983). Men systemet är inte något 
abstrakt, utan individer och grupper som gemensamt skapar och återskapar de 
återställande mekanismerna.  

Berge och Ve (2000) menar att i aktionsforskningsprojekt med ett radikalt an-
greppssätt, som en förändring av genusordningen, kommer normaliserande pro-
cesser att uppstå. Det är också en del av aktionsforskningens metodologi – att 
inte bara förändra, utan även förstå de olika processer som aktiveras. En medve-
tenhet om att processer handlar om maktordningar skapar förståelse för vad som 
sker och ett kritiskt tänkande kan utvecklas. Genom egna erfarenheter kan läran-
de och förståelse om vilken roll genus har i en organisation växa fram menar de. 
I projektet utvecklade och använde de två begrepp som gestaltade såväl föränd-
ring som motstånd: moments of equity och moments of normalisation (Berge & 
Ve 2000, s. 4) De kunde få syn på och skapa kunskap om ögonblick av när ord-
ningen utmanades och när den återställdes, normaliserades.  

Mellan en officiell jämställdhetsnorm där det inte finns över- och underord-
ning, förtryck och beroenden och de villkor som faktiskt existerar, döljs makt. 
En effekt är att jämställdhetsarbete gärna utförs utan att ta upp makt och infly-
tande (Rönnblom 2002). Frågan är vad som är möjligt att förändra med en stark 
officiell samhällsnorm. Tendensen att istället tala om att kvinnor inte vill bli 
chefer eller att de är dåliga på att löneförhandla, bidrar till uppfattningar om att 
kvinnors underordning är ett frivilligt val (Ivarsson 2007). Dessutom läggs gärna 
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till att kvinnor är klokare än män, de väljer familjen istället för att slita för karri-
är och de väljer ett meningsfullt arbete istället för lönen. Det ligger nära till 
hands att kvinnor kan införliva eller internalisera begräsningar och hinder och 
göra dem till sina egna gränser, menar Sofia Ivarsson. Föreställningar om vad 
som passar kvinnor och män, som att kvinnor har en social förmåga och män har 
en teknisk kompetens, ses gärna som naturliga egenskaper. Idéerna om skillna-
der i förutsättningar för olika slags arbeten gör att kvinnor och män behandlas 
olika (Abrahamsson 2000). Jämställdhetsarbete kan då, istället för en förändring 
av normer och maktförhållanden, bli till att förstå olikheter mellan kvinnor och 
män som istället förstärker en syn att kvinnor och män kompletterar varandra. 
Yvonne Hirdman (1990) poängterar att isärhållning är en bärande del av ord-
ningen mellan könen och att kvinnor och män förväntas vara på olika ställen, 
göra olika saker och tilldelas olika egenskaper. Ett jämställdhetsarbete kan bli en 
förstärkning av det ordnandet snarare än en utmaning av ordningen.  

Det övergripande jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv, har ett tydligt maktperspek-
tiv. Men, och det är denna avhandlings utgångspunkt, om ett sådant mål ska 
kunna förverkligas krävs en genomgripande förändring av normer om genus. 
Och för detta krävs konkreta metoder, en genusforskning som befinner sig mitt i 
en förändringsprocess, en kombination av ett praktiskt jämställdhetsarbete med 
genusteorier om makt och om hur genus skapas i organisationer. Jag behövde 
vända mig till både genusforskning och till aktionsforskning, för att få stöd i 
både teorier och metodologi som kunde bidra till en förståelse om synliggörande 
och förändring av normer om genus. 
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2. Genus 

Hur kan normer om genus framkallas och förändras? Hur kan genusteorier, för-
ändringsteorier och ett gemensamt kunskapande bidra i en process av framkall-
ning och förändring av normer? 

Så lyder i sammanfattning mina forskningsfrågor och med dem i sikte har det 
varit särskilt angeläget för mig att ta del av teorier som kan förklara hur normer 
etableras och reproduceras på en individ- och gruppnivå, men också på en struk-
turell nivå. Min utgångspunkt är att genus görs, skapas i relation och att detta 
görande fångas i det så kallade doing gender-perspektivet som detta kapitel be-
skriver. I detta perspektiv tycker jag mig också få ett stöd för hur vi ska se och 
förstå strukturers roll och aktörers roll i ett samspel. Och då mitt projekts fokus 
ligger på hur ett gemensamt kunskapande kan bidra till en förändring i de orga-
nisationer som deltagarna verkade inom, handlar kapitlet främst om genus i or-
ganisationer.  

Jag inleder med begrepp inom genusforskning och fortsätter därefter med en 
beskrivning av genussystemet. Därefter går jag vidare till att beskriva doing 
gender-perspektivet, först som en övergripande genusteori och därefter som en 
del av genus i organisationer. Avslutningsvis berörs även andra kategoriseringar 
i samhället och hur dessa kan ses i förhållande till genus.  

Begrepp inom genusforskning 
Kön och genus används på olika sätt av genusforskare. Ett sätt är att säga att kön 
är en sortering efter biologiska skillnader, medan genus beskriver möjliga inne-
börder av att tillhöra den ena eller den andra kategorin av kön. Språkligt har det 
svenska och även nordiska begreppet kön en vidare innebörd än engelskans sex, 
som är mer begränsat till biologiskt kön, påpekar Eva Gothlin (1999). Det nor-
diska kön innefattar mycket mer av det som i engelskan brukar ses som gender, 
menar hon. 

Eftersom jag definierar min forskning som en del av fältet genusforskning, 
vill jag reda ut hur jag tolkar begreppen om kön/genus, feminism och jämställd-
hetsforskning. I det följande utgår jag från Britt-Marie Thuréns (2003) skrift om 
genusforskning och som skrevs på uppdrag av Vetenskapsrådet. Ett genusper-
spektiv på forskningen innebär att undersöka vad som är relaterat till det som 
kan kallas kön i människors liv. Eftersom de flesta genusforskare ser genus som 
något som skapas, som vi människor gör något med, är detta fenomen i blick-
punkten. Det behöver synliggöras för att förstås och kunskap behöver utvecklas 
om vilka konsekvenser det får att genus är en princip som gör att vi i vår kultur 
delar in människor i två sorter. Genusforskare förnekar inte det biologiska eller 
materiella, men det som ofta brukar ses som givet i vår kultur problematiseras. 
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Även om genusforskningen inte handlar om gener och hormoner, så utesluts inte 
heller biologiska faktorer. Att kön skulle handla om kropp och genus om katego-
rierna kvinnligt och manligt stämmer inte: ”Även uppfattningar om kroppen, till 
exempel biologiska beskrivningar av människokroppen, är uppfattningar, det 
vill säga kulturella skapelser.” (Thurén 2003, s. 11). Det är inte längre givande 
att dela upp genus som det sociala och kulturella och kön som en fråga om bio-
logi. Thurén menar att risken är att man fastnar i den starka och föreställda upp-
delning som finns av natur och kultur, där kön och genus går in i ett stelt katego-
riserande som vi i själva verket vill genomskåda. En rad genusforskare använder 
ordet kön och andra använder ordet genus, men de menar samma sak (Thurén 
2003). Jag använder för egen del begreppet genus och ansluter mig till Thuréns 
perspektiv, att, i motsats till tidigare termer som har använts, termer som köns-
roll och socialt kön, omfattar genus en särskild aspekt på allt mänskligt liv. Ge-
nus griper in överallt i samhället, i förhållanden som utgör genusordningen i 
samhället. Jag använder däremot vanligtvis kön när jag refererar till genusfors-
kare som valt det begreppet samt när jag talar om kvinnor och män som fysiska 
personer, till exempel könsuppdelade grupper eller enkönade grupper.  

Genusforskningen har vuxit fram ur en feministisk drivkraft, en kritisk ansats 
som säger att en genusordning existerar, att den går att förändra och att viljan 
finns att bidra till den förändringen säger Thurén (2003) vidare i sin översikt. På 
så sätt kan man säga att genusforskning fokuserar på förhållanden som har med 
genus att göra och som innebär kunskap om hur genus på olika sätt påverkar 
människors liv. En annan fråga är varför man forskar, vilket bland annat innebär 
att forskning om genus inte behöver ske ur ett feministiskt perspektiv. Ändå har 
det mesta av den kunskap som har vuxit fram ur genusforskning skett utifrån 
feministiska problemställningar och frågor. Feministisk forskning, menar Thu-
rén, är framförallt genusforskning som fokuserar på maktförhållanden i syfte att 
kritisera dem. Förhållanden lyfts fram och syftar till en förändring av nuvarande 
maktstrukturer och normer.  Det centrala är att göra sig själv och sina läsare 
medvetna om vilka positioner och utgångspunkter forskaren har. Genom reflexi-
vitet växer den kritiska forskningen fram. Inom fältet genusforskning finns olika 
inriktningar som kvinnoforskning, feministisk forskning, mansforskning, queer-
forskning och jämställdhetsforskning (Thurén 2003). 

Genussystemets existens 
Yvonne Hirdmans bidrag om genussystem har spelat en stor roll för mig i min 
förståelse av genus (Hirdman 1990). Hon gör en tydlig koppling mellan makt-
förhållanden mellan kvinnor och män och hur kvinnors underordning återskapas. 
Genusbegreppet, till skillnad från socialt kön, har en betydligt djupare innebörd 
av hur olika faktorer påverkar varandra, menar hon. Människan och hennes om-
givning, ett kulturellt arv och sociala system som skapar våra livsvillkor på olika 
sätt hör ihop och påverkar varandra. Genus används som en hel process, i vilken 
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vi formas i våra genus, som i sin tur påverkar en rad faktorer i våra liv och sam-
hällen (Hirdman 1990). I skapandet av genus formas hierarkier och olikhet. Ge-
nom att forma olikhet mellan könen på en rad sätt, skapas också kvinnors under-
ordning och mäns överordning. Vi får hierarkier, där könen ordnas och där detta 
är ett av de viktigaste sätten att skapa mening i en bestämd ordning, enligt 
Hirdman. Detta ordnande av vad som kopplas samman med kvinnor respektive 
män, skapar ett genussystem där kvinnor och män drivs mot olika sätt att handla. 
Kvinnor och män hålls åtskilda i samhället på många nivåer. Män har tillträde 
till vissa områden som inte kvinnor har. Kvinnor och män anvisas olika platser, 
olika arbeten och tillskrivs olika egenskaper (Hirdman 1990). Kvinnor och män 
bör inte finnas på samma platser och göra samma saker. Isärhållningen eller åt-
skillnaden tar sig olika uttryck, och den könsuppdelade arbetsmarknaden är ett 
tydligt exempel på att kvinnor anses passa för vissa arbeten och män för vissa 
(Westberg 1996, Wahl, Holgersson & Höök 1998).  

Fram växer ett mönster av ett genusordnande, ett mönster som hon kallar ge-
nussystem och som utmärks av två logiker: att könen hålls isär och den manliga 
normen. På en systemnivå hålls könen isär och män som kategori överordnas. 
Det som kopplas som manligt står över det kvinnliga i en hierarkisk ordning. 
Manlighetens första budord är att inte vara kvinna (Hirdman 2001). Det som 
förknippas med manlighet är norm och värderas högre på en rad områden. Det 
män säger och gör värderas högre och män som kategori får större tillgång till 
resurser, makt och erkännande. Hirdman (1990) gör en tydlig koppling till makt 
och menar att kvinnors position i samhället utmärks av en inskränkt rörelsefri-
het, av att bli kontrollerad: kvinnoförtryck som utmärks av kontroll och rörelse-
begränsning.  

Ett sätt att förstå hur detta går till, är begreppet genuskontrakt som kan ses 
som en osynlig överenskommelse som verkar på flera nivåer utifrån en rad före-
ställningar om mannen och kvinnan (Hirdman 1990). Genom genuskontraktet 
växte ett aktörsperspektiv fram – det fanns någon som handlade i en bestämd 
riktning, men Hirdman menade att det inte stod i motsats till de strukturella 
mönster som skapas i en genusordning. Kontrakt öppnar för förhandling och be-
greppet kopplar samman struktur och aktör istället för att skapa konstruerade 
motsättningar mellan dessa (Hirdman 2001). De osynliga överenskommelser 
som kontrakten ofta utgör, skapas inte bara i relationer mellan individer, utan är 
också en grund för organisationer, i våra liv som starkt är påverkat av genus som 
ordnande kategori.  

”När man rör sig på så slipprig mark som den som rör kö-
nens relationer, fylld av över- och underordning, makt och 
vanmakt, där alla är inblandade med sina liv, där alla har 
något att försvara och att gömma, där gäller det just att ha 
bra redskap.” 

(Hirdman 2001, s.5) 
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Flera nordiska genusforskare har utvecklat teorier och begrepp utifrån begreppet 
genuskontrakt. Hanne Haavinds (1985) begrepp ”den relativa underordningen” 
utvecklade hon efter att ha analyserat heterosexuella parrelationer. Hon visade 
hur mannen och kvinnan i relationer samarbetade för att både hålla underord-
ningen dold och vid liv. Kontrakten gav kvinnan relativt stor handlingsfrihet, 
men gjordes i en relativ underordning till mannen. Begreppet tydliggjorde hur 
kvinnor kan vara nästan som män.  

Hirdman studerade en nivå kopplad till ett system och utvecklade även de 
svenska genuskontraktens förändring över tid (Hirdman 1990). Gunnel Forsberg 
(2006) har studerat genuskontraktens lokala utformningar, på arbetsmarknaden 
till exempel, där hon kopplat kontrakten till i den utsträckning de praktiseras och 
därför påverkan från såväl handlingar, politik som lagstiftning. Lokala och regi-
onala genuskontrakt har vuxit fram och Forsbergs slutsats är att kontrakten är 
sega, men inte statiska. Regioner i omvandling påverkar även genuskontraktens 
innehåll till exempel. Sammanfattningsvis har Forsberg utvecklat tre regionty-
per: den första är en traditionell genuskontraktsregion, den andra en otraditionell 
genuskontraktsregion och den tredje den modernistisk genuskontraktsregion 
(Forsberg 2006, s. 102-103). 

Att genusordnandet genomsyrar alla samhällen och påverkar institutioner, re-
lationer, platser med mera finns en stor enighet om inom genusforskningen 
(Gothlin 1999). R. W. Connell (1987) betonar att genus görs i en process och 
hon definierar genusordning som ”…a historically constructed pattern of power 
relations between men and women and definitions of femininity and masculini-
ty.” (Connell 1987, s. 98). Genusordningen ser Connell som maktrelationer som 
skapas i relation och där en historisk process skapar mönster som leder till defi-
nitioner av femininitet och maskulinitet. Istället för genussystem, används ge-
nusordning, då Connell anser att system i för stor utsträckning kan betona att det 
inte är möjligt att förändra. Sociala relationer organiseras över tid i en process, 
som på en samhällelig nivå blir en genusordning, enligt Connell (Gothlin 1999). 
Genus är en social struktur, ett mönster i vår sociala ordning och där en rad 
praktiker styrs av den ordningen (Connell 2003).  

Den statliga maktutredning, där Hirdman skrev om genussystemet (SOU 
1990: 44) menade att genussystemet är ett av tre maktsystem i samhället, de två 
övriga är ett politiskt och ett ekonomiskt maktsystem. Några begrepp för denna 
maktordning är genussystem, genusordning, könsmaktssystem och könsordning. 
Jag utgår från begreppet genusordning, en ordning som existerar på flera nivåer, 
i grupper, individer och på en organisations- och samhällsnivå. Jag ser genus-
ordningen även på en systemnivå, en rad strukturer som formar en ordning, vil-
ket innebär att ordningen kan se olika ut, men den finns, och betyder att vi män-
niskor på något sätt omfattas av denna. Människors handlingar ser jag som prak-
tiker och där praktiker skapar strukturer, som i sin tur skapar en genusordning. 
Synen på hur ordningen kan förändras och vilken roll människor spelar, vilken 
roll strukturer spelar, vad som är möjligt att förändra och vad som kan verka 
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närmast ödesbestämt i denna historiskt nedtyngda ordning, är föremål för många 
genusforskares intresse.  

För mig har det varit av stort intresse eftersom de nätverksgrupper som är mitt 
forskningsfokus var aktörer och de verkade i sina organisationer, i en rad struk-
turer. Därför har frågan om aktör och struktur varit föremål för många samtal 
och dilemman. Jag återkommer till den frågan, framförallt kopplat till genus i 
organisationer som var sammanhanget för nätverksgrupperna.  

Doing gender-perspektivet 
Ett perspektiv har vuxit fram i genusforskningen sedan mitten av 1980-talet och 
som har haft en stor roll i mitt forskningsprojekt. En av de tidigaste texterna 
skrevs av Candace West och Don Zimmerman (1987) och kallas internationellt 
för” doing gender-perspektivet”. Jag sökte teorier som kunde hjälpa mig med 
min forskningsfråga: hur normer kan framkallas och förändras. Normer om ge-
nus ser jag som byggda från såväl ett strukturellt perspektiv som utvecklat ge-
nom mellanmänskliga relationer, i interaktion eller relation. Genom mitt forsk-
ningsprojekt med förändringsledare, aktörer som fanns i strukturer i sina organi-
sationer, har jag sökt genusteorier som både kan fånga perspektiv från aktör och 
struktur. Men eftersom jag velat utforska hur normer kan framkallas och föränd-
ras med hjälp av gemensamt kunskapande (se kap 3 om begreppet), uppehåller 
jag mig särskilt vid interaktion, ”face-to-face” som West och Zimmerman och 
även Fenstermaker (2002) uttrycker det: Genus görs i interaktion, mellan männi-
skor i olika situationer (West & Zimmerman 1987, 2002). Genus är inte en rad 
egenskaper eller karaktärsdrag, utan en produkt av ett socialt görande av något 
slag. Teorin om roller, ”könsroller”, räcker inte för att förstå det skeendet. Fram-
förallt ger det bilden av en roll som man kan välja att ikläda sig eller inte. Me-
kanismer och strukturer i samhället missas med synen på genus som roller. De 
ser istället på genus som en bedrift, en prestation (accomplishment) i ett speci-
fikt sammanhang. Görandet växlar med andra ord och är kopplat till förvänt-
ningar och normer om kvinnor och män i just det aktuella sammanhanget. Ge-
nom det som människor gör i interaktion skapas skillnader mellan flickor och 
pojkar och mellan kvinnor och män. Skillnader som inte är naturliga utan som 
skapas. Men skillnader skapas på så sätt igen och igen och används för att åter-
skapa en essentiell syn på genus, en syn att skillnaderna är nedärvda, biologiska. 
Skillnader framstår som naturliga och den social ordning som skapas, olika hie-
rarkier med män som dominerar och kvinnor som anpassar sig, kan ses som en 
praktisk konsekvens. Män gör dominans och kvinnor gör anpassning. Istället för 
att se genus som en ägodel, en egenskap hos människor är genus en integrerad 
del av en bestämd social ordning (West & Zimmerman 2002). 

De frågar sig hur själva skapandet i relationer, hur genusgörandet bidrar till 
mäns underordning av kvinnor. En förklaring av flera hämtar de från forskning 
av inlärning hos förskolebarn, som visar hur starkt kategorierna, uppdelningen 
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av könen, påverkar inlärning och föreställningar om maskulint och feminint be-
teende.  

”Enkelt uttryckt handlar det om att könsmakten opererar 
genom att kvinnor upplever den strukturella underordning-
en som en del av sin identitet och männen upplever sin 
överordning som en del av sin.”   

(Thomsson 2003, s. 57) 

Strukturer lever inte av sig själva, menar Heléne Thomsson (2003) utan den rad 
av uppdelningar som görs behöver alla förhålla sig till. Strukturerna märks inte 
om viljan hos människor passar in i dem. Men om viljan går emot strukturerna – 
om en liten pojke vill bära kjol eller en kvinna inte vill ta hand om sitt barn – då 
blir dessa strukturer synliga.  

Genus görs som en bedrift, en aktivitet som handlar om att klara ett uppföran-
de i en bestämd situation i förhållande till vad som anses passa för ens könskate-
gori. Det innebär också att vare sig vi vill det eller inte, kan vi hållas ansvariga i 
förhållande till vårt kön (West & Zimmerman 2002). En kvinna som inte tar ut 
en längre mammaledighet till exempel, kommer med all sannolikhet att hållas 
ansvarig för det på ett helt annat sätt än en man som inte tar ut motsvarande 
pappaledighet. Bestämda normer om kvinnor och män utgör den ordning, de 
strukturer som alla behöver förhålla sig till.  

Normer kan i detta sammanhang ses som självskrivna antaganden som sällan 
uttalas (Thomsson 2003). Normer upprätthålls genom handlingar, genom att 
människor gör handlingar som bevarar ordningen. Svårigheter med att se syste-
met är att under- och överordning sker i tysthet och ”märks inte”, hävdar hon. 
Strukturerna verkar därför inte heller för jämställdhet, istället tas en rad beslut i 
strukturerna som stärker systemet. Systemet upprätthålls med andra ord av hand-
lingar. Eftersom genussystemet handlar om makt, om över- och underordning, 
betyder det att kvinnor och män inte möts på lika kvinnor. Det betyder också att 
vi finns alla inom denna ordning och behöver förhålla oss till den.  

Inom genusforskningen har kunskap inte bara om hur genus görs mellan 
kvinnor och män utvecklats, utan i växande grad av hur genus skapas i enkönade 
sammanhang. Maskuliniteter och femininiteter är centrala delar i genuskonstruk-
tioner, begrepp som är en hjälp att förstå hur genus skapas i relation men även 
hur variationer och förändringar kan upptäckas. När det gäller män till exempel, 
finns det inte en maskulinitet, utan flera som konkurrerar med varandra. Connell 
(1995) utvecklade begreppet hegemonisk maskulinitet som står för den domi-
nanta formen som garanterar mäns dominans och kvinnors underordning. Den 
hegemoniska maskuliniteten är något som görs, den ryms inom perspektivet do-
ing gender, och utmärks av sitt avståndstagande till kvinnor och femininitet 
(Andersson 2003). Även femininitet skapas och rymmer maktrelationer, precis 
som mellan män (Ivarsson 2007). Det är stor skillnad ur ett maktperspektiv att 
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vara en vit, medelklasskvinna och att vara en svart arbetarklasskvinna till exem-
pel (jfr Ivarsson 2007, Skeggs 1997, Reynolds 2001, Lindgren 1999).  

Genus och organisation 
Med fokus på normer, behövde jag genusteorier om hur genus skapas i organisa-
tioner. Synen på genus i organisationer skiljer sig åt, till exempel var man lägger 
betoningen av vad som främst påverkar genus i organisationer; det kan vara 
struktur, diskurser, ”kulturen”. Dessutom har olika organisationsformer stude-
rats, för att utforska möjligheter till lika villkor bland annat5. En stark tyngd-
punkt har legat på strukturer, till exempel den hierarkiska organisationens roll i 
att upprätthålla manlig dominans. Martha Blomqvist (1994) visar hur en stark 
strukturell syn utmanades av andra perspektiv; där aktörsnivån blev synlig och 
där strukturer spelar en begränsande roll men inte tvingande. Perspektiv och teo-
rier om vilken roll strukturer respektive aktörer spelar för en möjlig förändring 
av genusordningen är återkommande ämne inom feministisk teoribildning, efter-
som där finns en önskan om en teoribildning som också omfattar aktörers hand-
lingsutrymme. Ewa Gunnarsson (1994) visade till exempel i sin studie av indu-
striarbete på Saab-Scania, vilken makt förmännen hade som aktörer. De före-
ställningar om kompetens och kvalifikationer som förmännen hade, avgjorde hur 
villkoren såg ut och varierade för kvinnor och män. Genom att studera olika ak-
törer och avdelningar i organisationen, kunde variationer och förändringar upp-
täckas. Olika aktörers handlingsutrymme och makt har även Andersson (2009) 
visat i sin forskning av mellanchefer, där hon menar att mellanchefen är en 
maktpotential. Nordiska genusforskare har bidragit till en omfattande forskning i 
arbetslivet om mekanismer och villkor i organisationer, bland annat tack vare en 
tillgång och öppenhet till arbetsplatser som i många länder inte varit möjliga. 
Den så kallade Kvinnomaktutredningen (SOU 1998: 6) bidrog med 13 volymer 
av forskningsrapporter, ett omfattande bidrag.  

Connell (2003) hävdar att en arbetsplats som inte bygger på genusordningar, 
utan är en integrerad organisation, ska både ha brutit ner det rådande sociala 
mönster där kvinnor är beroende av män och en arbetsfördelning i hemmet som 
byggts av genusmönster. 

När en organisation ska beskrivas eller forskas ur ett genusperspektiv, handlar 
den teoretiska ramen om genusordningen i samhället. Ofta uttrycks maktrelatio-
nen genom män som överordnade och kvinnor som underordnade på en struktu-
rell nivå (Wahl m fl 2001) Maktrelationen är central för förståelsen av genus, 
oavsett vilken nivå analysen sker på. Genom att inte nöja sig med att räkna antal 
kvinnor och män i en organisation eller att se att de gör olika saker där, kan ett 
maktperspektiv förklara och fördjupa kunskap om vilken roll genus spelar (Wahl 
m fl 2001). Inte bara makt kan tolkas och förstås, utan även föränderlighet. Hur 

                                           
5 Se vidare översikter av Pettersson 2004 och även Blomqvist 1994 för en fördjupning. 
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kan en kvinna respektive en man vara? Vilka risker är möjliga att ta och vad 
händer med kvinnor och män som agerar på olika sätt? Anna Wahl (2001) me-
nar att utifrån perspektivet att kön är en social konstruktion och att makt har en 
stor roll i denna, kan variationer av könsordningen också upptäckas. Elin Kvan-
de (2003) menar att makt, konflikter och intressen i en organisation omfattar vad 
kvinnor och män tillåts göra, hur de kan uppträda och hur de rankas och värde-
ras. Det är en del av genusprocesserna hur genus ordnar sig i organisationen. 
Kvande menar att ett maktperspektiv är möjligt inom doing gender-ansatsen och 
använder inte bara begreppet att göra genus utan hur vi också tänker genus – vi 
gör genus inte bara i förhållande till sociala strukturer utan också till meningsbä-
rande delar som påverkats av genus. Hon tar ledarskap som exempel och visar 
hur kvinnor ofta definieras i relation till män. Förändring i de olika nivåerna kan 
vara asymmetriska, att någon av processerna i hur genus görs i en organisation, 
behöver inte automatiskt leda till en förändring i de andra nivåerna, fortsätter 
Kvande. Detta visar Ewa Gunnarsson (2003) i sin studie av ett konsultföretag 
där det på en nivå i organisationen skedde en rad förändringar och variationer, 
medan andra nivåer inte verkade påverkas av dessa förändringsprocesser. Hon 
visar också hur genus konstrueras genom symboler och hur de påverkar interak-
tionen i en organisation. Gunnarsson lyfter fram behovet av att utveckla analyser 
som studerar processer av olika slag och menar att fortfarande används metoder 
från traditionella strukturella analyser, men att något nytt är i sikte för att kunna 
fånga en process- och praktiknivå. 

Ulla Ressners (1985) studie av hierarkin i en svensk myndighet visade på 
dubbla eller dolda hierarkier, där ett generellt mönster var att kvinnor inte rörde 
sig på samma sätt i organisationen som män. Kvinnorna hade sysslor, ärenden 
som inte betraktades med samma status. Arbetsuppgifter har blivit märkta, be-
stämda, efter kön (Wahl m fl 2001, Abrahamsson 2000). Ivarssons (2007) över-
sikt av genus och organisation visar också på ett vanligt mönster i organisatio-
ner, med en struktur likt en pyramid i vilken andelen kvinnor minskar ju högre 
mot toppen de flyttar sig – oavsett om organisationen till antalet är mans- eller 
kvinnodominerad. 

Men vad är det som avgör om ett arbete betraktas som ”kvinnligt” eller ”man-
ligt”? Många gånger räcker det med att de flesta som arbetar i ett yrke tillhör det 
ena könet (Alvesson & Billing 1997). Människor tycker då ofta att det är natur-
ligt att just det könet gör arbetet och att det könet dessutom passar särskilt bra 
för jobbet. Många arbeten har emellertid "bytt" kön genom åren. Hanna West-
berg har visat hur dolda läroprocesser ligger bakom genusmärkning av arbete 
(1996). Hennes studier visar hur dolda budskap och uppfattningar omedvetet 
fördes vidare i arbetsorganisationer och reproducerade en könsmärkning av ar-
beten. Gunnarsson (1994) har studerat synen på kvalifikationer i tekniskt indu-
striarbete, som också visar på genusmönster i föreställningar av vad som krävs 
för ett arbete. Om antalet har en större betydelse som orsak när ett arbete får en 
kvinnlig genusmärkning, är teknik en annan viktig faktor för en manlig köns-
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märkning (Ivarsson 2007). En effekt av genusmärkningen, som bidrar till eller 
upprätthåller segregeringen på arbetsmarknaden är en ojämställd fördelning av 
resurser, förmåner, makt och inflytande (SOU 1998:6, Ivarsson 2007).  

Lena Abrahamsson skriver, att, förenklat uttryckt, kan man hävda att arbets-
organisationer både konstruerar genus och sorterar genus (2000). Detta gör ar-
betsorganisationer konservativa och även till viktiga arenor för en genusordning, 
menar hon. På arbetsplatsen skapas ständigt föreställningar om kvinnligt och 
manligt. Utifrån dessa föreställningar sker också en sortering. Och det är den 
sorteringen som skapar de villkor och möjligheter som individen har på en ar-
betsplats (Abrahamsson 2000). 

Flera forskare talar om starka mekanismer som återställer genusordningen på 
olika sätt. Gunnarsson och Westberg (2008) tar upp detta och pekar på vikten av 
jämlika villkor för forskare och deltagare i syfte att ge stöd åt en mer hållbar ut-
veckling och förändring. Berge och Ve talar om ”normaliseringsögonblick”, Ab-
rahamsson och Gunnarsson om ”återställarmekanismer” och ”dörrvakter” (Ab-
rahamsson & Gunnarsson 2002). 

En slutsats i Abrahamssons (2000) forskning är att inför organisationsföränd-
ringar är det viktigt att kartlägga och förstå vilka genusmönster man är på väg att 
utmana. Hon använder konceptet återställare för att beskriva hur organisationen 
vid en förändring istället dras tillbaka till sin ursprungliga form. Organisations-
förändringar utmanade genusordningen och i flera fall återställdes ordningen 
istället för den planerade förändringen. Något arbete om genus och vilka konse-
kvenser organisationsförändringarna kunde få för kvinnor och män i organisa-
tionen gjordes inte. 

Ojämställdhet förnekas 
Görandet är integrerat – inte något separerat – i vårt dagliga görande, i våra var-
dagsliv. Det är dessutom ofta obemärkt, inte något som är uttalat och diskuterat 
(West & Zimmerman 2002). Hur obemärkt och oreflekterat genus görs har 
uppmärksammats av många genusforskare och jämställdhetspraktiker. Päivi 
Korvajärvi (2003) upptäckte i ett forskningsprojekt om genus i arbetslivet att 
relationer mellan kvinnor och män till stora delar inte var synliga. Hur kvinnor 
och män var uppdelade till exempel, var lättare att känna igen – titlar, arbetsbe-
skrivningar, beslutanderätt och makt eller storlek på kontorens rum. Det var 
också enkelt att upptäcka att kvinnorna serverade kaffe på möten och även om 
både kvinnor och män hade beslutsfattande funktioner, var det män som hade 
det som en vardaglig del av arbetet. Vid intervjuer med medarbetare pratade inte 
de anställda om genus om inte forskarna ställde konkreta frågor. Ett mönster var 
att de anställda uttalat menade att några jämställdhetsproblem inte existerade på 
den egna arbetsplatsen. Om någon talade om ojämställdhet mellan kvinnor och 
män var det i allmänna ordalag, om samhället i stort och inte om den egna ar-
betsplatsen eller om några konkreta individer (Korvajärvi 2003). I kapitel 1 dis-
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kuterade jag hur genus censureras på olika sätt. Ojämställdhet censureras, eller 
förnekas, också. Ojämställdhet och makt ur ett genusperspektiv förnekas.  

I sitt fortsatta arbete med doing gender-perspektivet menade Sarah Fenster-
maker, Candace West och Don H. Zimmerman (2002) att mekanismerna som 
underhåller ojämställdhet fortfarande är ett mysterium. Vi har en omfattande 
forskning av själva ojämställdheten, men inte hur detta går till, menar de. Doing 
gender – perspektivet är ett försök att göra det tydligt, att få syn på mekanismer-
na som skapar ojämställdhet, under- och överordning. Strukturer lever inte något 
eget liv, det är människor som bär upp strukturer genom aktiva handlingar som 
till exempel får uppdelningar mellan kvinnor och män att fortsätta (Thomsson 
2003). Hon menar att den ordning som har byggts upp skapar ett organiserat 
samhälle där människor känner sig trygga. Men ordningen innebär att kvinnor 
ständigt befinner sig i en relativ underordning.  

Om genussystemet finns på en systemnivå, en övergripande nivå, finns en rad 
strukturer som stödjer systemet. Strukturer skapas när människor upprepar en 
bestämd handling tillräckligt många gånger (Thomsson 2003). Kvande (2003) 
hänvisar till Anthony Giddens när hon tar upp att inom sociologin, som har en 
omfattande teoribildning om sociala strukturer och mänskliga handlingar, finns 
ett växande erkännande att strukturer inte existerar om de inte skapas av männi-
skor i deras sociala aktiviteter. Giddens (1979) menar att struktur och interaktion 
påverkar varandra, strukturer skapas av aktörer i interaktion, samtidigt skapas 
strukturella komponenter i ett system av interaktioner. 

Berge och Ve (2000) använde begreppet normaliserande ögonblick (moments 
of normalisation) för skeenden där motstånd mot förändringar uttrycktes. De 
upptäckte att omfattningen av normaliserande ögonblick var större och starkare 
än vad de hade trott. Ett lärande blev att göra ojämställda maktrelationer synliga. 
På så sätt kunde deltagarna i aktionsforskningsprojektet förhålla sig till det som 
blivit synligt för att överhuvudtaget kunna utmana de normaliserande ögon-
blicken. En medvetenhet växte fram om hur makt och genus är förkroppsligat, 
hur diskursiva mönster påverkar våra kroppar och tankar (Berge & Ve 2000). De 
utvecklade även ett begrepp för en möjlig förändring: jämställda ögonblick 
(momens of equity) definierade de som händelser när det fanns en medvetenhet 
om att genusrelationer existerade och kan bli annorlunda. 

Joan Acker (1999) använder begreppet gendered practises. System kan stude-
ras genom praktiker, vardagliga handlingar som människor utför. Många aktivi-
teter är genusmärkta, bestämda efter genus, genom att de är påverkade av anta-
ganden om skillnader mellan kvinnor och män och genom sin upprepning bidrar 
till en reproduktion av de antagna skillnaderna (Kvande 2003). Praktiker är ett 
sätt att utforska hur genus skapas i organisationer, vem det är som gör, var och 
under vilka omständigheter. Det hjälper att fånga variationer genom att se prak-
tiker som lokala, situationsbundna och föränderliga. Praktiker är vad människor 
gör, med ett tydligt aktörskap. Då kan det också bli synligt hur strukturer utma-



39 

nas genom praktiker, samtidigt som begränsningar i strukturer behöver bli tydli-
ga (Kvande 2003).  

Doing gender som perspektiv i organisationer 
Det så kallade doing gender-perspektivet är en genusteori, som beskriver hur 
genus skapas i alla möjliga olika miljöer av människors liv. I mitt forskningspro-
jekt hade jag dels ett fokus på gruppnivå, genom nätverksgrupperna, men även 
organisationsnivå, genom att deltagarna skulle verka i sina organisationer. Där-
för har jag också riktat mitt största intresse mot hur perspektivet doing gender 
används kopplat till organisationer och arbetsliv.  

En översikt av perspektivet doing gender med olika tillämpningar görs till ex-
empel av Kvande (2003) och Korvajärvi (2003). Ytterligare nordiska bidrag 
finns i antologin Where have all the structures gone? (Gunnarsson m fl 2003). 

Genus ses som en aktivitet som skapas mellan människor oavsett kön. Fokus 
för denna genusforskning är att skapa kunskap om hur genus konstrueras och 
hur detta vävs samman med organisationslivet (Andersson, Amundsdotter & 
Svensson 2009). Kvande (2003) har delat upp doing gender-perspektivet i olika 
riktningar, beroende på vad som fokuseras.  

• Interaktion - det perspektiv som utförligt presenterats. Fokuserar på in-
teraktion mellan människor. 

• Praktiker – fokuserar vad människor gör, igen och igen. 
• Förhandlingar – hur konflikter och makt påverkar vad som är möjligt 

att göra och hur kvinnor och män värderas. 
• Symboler – hur språk, myter, symboler, historier och ritualer är kul-

turskapande i organisationer och påverkar kvinnor och män.  
Kvande menar att de olika perspektiven kan kombineras. De speglas också i 

den genusmodell (Acker 1999) som jag har använt i mitt forskningsprojekt. 

En genusmodell 
Synsättet att genus görs i relation och dessutom ofta som oreflekterade hand-
lingar, innebär en metodologisk utmaning för att åstadkomma genusmedvetna 
organisationer. För att underlätta för nya handlingsmönster, för förändring i or-
ganisationer, behöver aktiverande metoder (Andersson 2009). När arbetsorgani-
sationer studeras, behöver man utgå från att de är genomsyrade av genus (Acker 
1992). Acker hävdar att det är viktigt att se organisationer och organiserande 
som en process, snarare än att se organisationer som stabila, rationella och med 
bundna strukturer (Acker 1990, 1992, Wahl m fl 1998, 2001). Villkor, symboler 
och interaktion som har en genusdimension, är delar av det flöde av aktiviteter 
som utgör "en organisation". Ett processinriktat perspektiv behövs för att fånga 
den rörelse av förändringar som dyker upp och påverkar organisationen, menar 
Acker. Hon har formulerat en teori, där de element som ingår delats in i fyra 
processer som fångar upp olika sätt som genus skapas på i praktiken (1999). Att 
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göra genus är dessutom sammankopplat med att göra organisation som också 
kan ses som en social konstruktion, något som skapas genom mellanmänskliga 
handlingar. I dessa processer skapas också genus, och hur genus skapas är integ-
rerat i hur organisationens liv växer fram (Acker 1999). En bra beskrivning av 
Ackers modell gör till exempel Sophie Linghag (2009). 

I kapitel 4 beskrivs modellen och även hur den har använts i nätverksgrupper-
na. Den utgår från Ackers (1992, 1999) arbeten. Modellen har använts och mo-
difierats av flera forskare i olika projekt (Gunnarsson m fl 2003, Gunnarsson m 
fl 2007, Vänje 2005, Andersson m fl 2009). 

Problematisering av doing gender-perspektivet 
Frågan är hur perspektivet doing gender, att genus skapas i olika sammanhang 
av människors handlingar, går ihop med ett perspektiv på genussystem eller ge-
nusordning. Det första synsättet, doing gender, riskerar att bli så lokalt och bun-
det till en bestämd situation, att det kan vara svårt att se strukturerna eller mönst-
ren bakom.  

Medan ett systemperspektiv riskerar att bli fastlåst i strukturella termer, att det 
blir svårt att se såväl variationer som förändringar. Kvande diskuterar den frågan 
och menar att det finns en stark påverkan från strukturer och symboler på prak-
tiker om genus (2003). Det är viktigt att fokusera på aktörskap och hur aktörer 
kan utmana strukturer genom praktiker, samtidigt som begränsningar som struk-
turerna har blir belysta. Därför flyttar hon sitt fokus mellan aktörer och struktu-
rer för att integrera båda perspektiven. Kvande diskuterar på vilket sätt struktu-
rer är en del av doing gender-perspektivet: Betydelsen av genus skapas i grund 
och botten genom hur arbetet könsuppdelas. Betydelser skapas genom symboler 
och föreställningar, språk och ideologi som både speglar och kontrasterar upp-
delningen mellan kvinnor och män i arbetet. Relationer och mönster i interaktio-
ner mellan kvinnor och män bidrar också till att ge mening om genus. Dessa 
processer bidrar också till att självuppfattningen eller identitetsarbetet för indi-
vider utvecklas i organisationer.  

Genom att använda vardagliga praktiker kan strukturer och symboler upp-
täckas. Doing gender-perspektivet öppnar för en rad möjligheter att se hur genus 
görs i handlingar, i något som aktivt skapas (Kvande 2003). Handlandet kopplas 
till vardagliga praktiker som i sin tur kopplas till ett större system av menings-
skapande. Konceptet omfattar både stabilitet och förändring. Perspektivet har en 
öppenhet för både stabilitet men även hur genusgörandet flödar in i andra prak-
tiker, som klass och etnicitet till exempel. Begreppet öppnar också för variatio-
ner, till exempel mellan olika homosexuella praktiker och dominerande former 
av maskulinitet. Men för att variationer och olikheter utforskas, behöver det inte 
separeras från ojämställdhet, hävdar Kvande. Risken att fastna i relativism och 
hävda att handlingarna som görs är individuella val och preferenser bedömer 
hon inte tar över. 
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Den sociala ordningen måste hela tiden återuppbyggas genom praktik. Genus 
är därför inte något statiskt och frågan är inte om genus kan förändras, utan i vil-
ken riktning genus håller på att förändras (Connell 2003). Sociala strukturer är 
alltid närvarande i människors aktiviteter (Giddens 1979). I det finska genuspro-
jektet som nämnts tidigare, sökte forskarna ett koncept där det fanns aktörer, 
konkreta aktörer som gör saker, igen och igen (Korvajärvi 2003). Detta kallade 
de praktiker, inspirerade av Acker. På så sätt kunde de utforska vem som gör en 
bestämd sak, hur det görs, var och under vilka villkor. Processer användes istäl-
let som ett samlingsbegrepp för en systemnivå, hur ett system återskapas och 
förändras. System kan med andra ord studeras genom praktiker, genom vad 
människor gör, menade Acker (1999) som även tar upp genusmärkta processer 
där inte bara vad människor gör, igen och igen, omfattas. Även det människor 
säger och tänker är en del av genusskapande processer som i sin tur bidrar till 
olika konstruktioner som kan begränsa eller möjliggöra förändring. Tänkande är 
också en aktivitet, menar hon. Vi gör genus inte bara i förhållande till sociala 
strukturer utan också i förhållande till genusmärkta meningssystem (Kvande 
2003). Det kopplar jag till West och Fenstermaker (2002) där de diskuterar hur 
människor kan hållas ansvariga för föreställningar om uppförande och uppfatt-
ningar om kvinnor och män i det sammanhanget. 

Genus i grupper av kvinnor 
I nätverksgrupperna som ingick i min studie, fanns arbetsplatser som enbart 
kvinnor arbetade på, eller nästan bara kvinnor. Det fanns även arbetsplatser med 
nästan bara män. Därför har jag sökt efter en teoribildning om genusgörande – 
och även andra perspektiv – i enkönade grupper. Det behöver inte vara kvinnor 
och män i ett sammanhang för att genus ska göras (West & Fenstermaker 2002). 
Tvärtom ser vi kanske snarare de mest intensiva arenorna för genusbedrifter i 
enkönade grupper, menar de. Det behöver med andra ord inte vara ett heterosex-
uellt sammanhang eller könsblandade grupper. Ett finskt forskningsprojekt upp-
täckte till exempel hur kvinnor skapade en rad hierarkier inom sig i en enkönad 
grupp (Korvajärvi 2003).  

Den systemiska nivån, att genusordningen verkar på en systemisk nivå och att 
ingen kan ställa sig utanför blir tydligt i Lindgrens (1992) forskning av kvinnor 
inom vården. Hon visar dessutom på hur andra kategorier, främst klass, också 
påverkar hur kvinnorna förhåller sig och skapar mening inom givna system. Un-
dersköterskorna, ”flickorna” har en annan uppfattning än ”systrarna”, sjukskö-
terskornas, definition av att vara kvinna. Arbetsdelning präglar vardagslivet för 
flickorna, där de är segregerade från män såväl i hemmet som i arbetslivet. Det 
innebär att de inte konkurrerar med männen på någon av arenorna, påpekar 
Lindgren. På så sätt slipper de erfara den manliga normens företräde och kan se 
könsrelationer som att de kompletterar varandra och kan då ses som oproblema-
tiska. Systrarna finns på en annan arena och kämpar med männen om rättvis för-
delning i hemarbetet och att få avancera i arbetet, enligt Lindgren. De önskar 
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höja kvinnornas värde men inte konkurrera med männen på deras fält och ar-
betsdelningen i hemmet blir ganska traditionell och bygger på att kvinnor och 
män ska utföra sysslor de har läggning för. 

Den tredje gruppen kvinnor som beforskats, är kvinnliga läkare, som måste 
”…stirra den manliga normens primat i vitögat eftersom de konkurrerar på män-
nens fält.” (Lindgren 1992, s.82) Kvinnorna kämpar på två fronter, arbetet och 
hemmet. De upplever att kvinnor motarbetas och måste kämpa dubbelt för att 
lyckas. Flera tar huvudansvaret för barn, går ner i deltid och anpassar sitt arbets-
liv efter familjen, men menar att det är ett personligt val och inte en följd av den 
manliga normen som har motarbetat dem, hävdar Lindgren.  

Det finns förstås variationer på hur kvinnorna i de olika yrkesgrupperna för-
håller sig, vilka val de gör och hur de upplever sin situation. Lindgren menar 
också att beskrivningen inte är fullständig, men att det är vanliga typer av en or-
ganisations ”genusansikte” (Lindgren 1992, s. 82).  

Ett centralt bidrag är hur den rådande genusordningen tar sig uttryck i interak-
tionen mellan kvinnor i en organisation. Genus görs mellan kvinnor, utifrån vill-
kor och maktrelationer i en organisation. De underordnade återskapade maktre-
lationer inom gruppen. Undersköterskorna höll sig på plats genom en kollektiv 
kultur. Sjuksköterskorna hade inte samma erfarenhet av en kollektiv kultur, utan 
var mer präglade av en individualisering och systrarna distanserade sig från un-
dersköterskorna med hjälp av sin medarbetarkultur, präglad av individualisering. 
Systrarna är mellanhänder som transformerar budskap uppifrån och ner och 
ibland tvärtom. Doktorerna präglades av att vara slutna och välja in likasinnade 
(Lindgren 1999). En rad förändringar inom vården gjorde att hon gick vidare för 
att se möjliga förändringar av organisationens genusansikten, något som jag inte 
går in på här. Det är själva skapandet av en kultur och samspelet som bidrar till 
maktrelationers stabilitet som jag vill belysa. Genusordningen är ofta oartikule-
rad och underförstådd, kanske särskilt hos kvinnorna i forskningsprojektet: 

”Genusordningen är en kompass som är kroppsligt inristad, 
en handlingsdisposition som ytterst sällan verbaliseras och 
reflekteras. Denna ordning får man inte fram ens i en super-
finurlig enkät.”  

(Lindgren 1999, s.16) 

Renita Sörensdotters (2008) forskning i en hemtjänstgrupp på en bruksort be-
kräftade hur stark en traditionell syn om genus var. Arbetsplatsen var uteslutan-
de kvinnlig, med vita svenska kvinnor med arbetarklassbakgrund, med normer 
för hur kvinnor förväntades bete sig och uppträda. Normer som var snäva med 
tydliga krav på gemensamt tyckande. Detta bekräftar både Lindgrens (1992) och 
West and Fenstermakers (2002) forskning att genus görs i stor utsträckning även 
i enkönade grupper. 

West och Fenstermaker (2002) frågar sig hur människor upprätthåller prakti-
ker som begränsar aktiviteter för deras barn och varför flickor och kvinnor inför-
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livar förväntningar som ger dem nackdelar i relation till makt, frihet och resur-
ser. De diskuterar hur en förklaring är ett tryck på att hållas ansvarig för den 
könskategorin du blivit indelad i. Det kan ses som en formande kraft vid interak-
tion som påverkar personens utrymme att tala och agera. Det betyder inte att in-
dividuellt motstånd eller kollektiv social förändring inte är möjlig, betonar de. 
Flera genusforskare har tagit upp hur ordningen på olika sätt internaliseras i 
kvinnor (Lindgren 1999, Kamarck Minnich 1990, Elvin-Nowak & Thomsson 
2003, Widerberg 1995, Gemzöe 2002, Amundsdotter 2006). 

Skapande av maktordningar 
Processer för hur genus görs i organisationer kan inte kopplas ifrån sin sociala 
kontext, betonar Acker (1999). Hon tar upp bland annat klass och menar att i 
arbetsorganisationer skapas och återskapas klassrelationer, i högsta grad sam-
manblandade med genus. Människor upplever sig heller själva knappast som 
uppdelade i olika kategorier, utan de olika delarna flyter ihop till livsvillkor, 
menar hon. 

Perspektivet att genus görs som en bedrift, en prestation i ett bestämt sam-
manhang kan även användas när det gäller andra former av kategoriseringar, 
menar Candace West och Sarah Fenstermaker (2002), som skrev artikeln Doing 
differences i mitten av 1990-talet. Här tar de upp andra kategorier i samhället 
och försöker se hur dessa påverkar varandra. De hade lagt märke till att en rad 
studenter i feministisk teori talade om olika kategorier i matematiska termer, 
som om man kunde lägga dem bredvid varandra med plustecken mellan. Männi-
skor upplever uppdelningarna som läggs på dem simultant menade också de, och 
de uppmärksammar de tre kategorierna genus, klass och ras. Dessa är alla medel 
för att skapa olikhet och dominans i socialt liv. Även om de förtrycken och in-
delningarna både ser annorlunda ut och har olika effekter, liknar mekanismerna 
varandra. Mekanismer som skapar social ojämlikhet. 

En kritik av detta perspektiv är att för stor vikt läggs vid interaktion och att 
omgivande strukturer får en undanskymd plats. Själva hävdar de att bedriften av 
både genus, klass och ras vilar på institutionella praktiker och sociala strukturer. 
Utmaningen är att beskriva ett system, både teoretiskt men även empiriskt, som 
visar på stor variation i interaktionen – men som samtidigt vilar på stabila struk-
turer. Påverkan och kraften i sociala strukturer och historiska faktorer återspeg-
las i interaktionen (West & Fenstermaker 2002).  

De poängterar även att förtrycken inte ska värderas, rangordnas vilket kan 
ligga nära till hands. Det saknas fortfarande forskning och utveckling av teori 
om hur förtrycken är länkade till varandra. De lägger uppmärksamheten på me-
kanismerna som skapar ojämlikhet och det behövs mer klarhet i hur relationen 
ser ut mellan individers görande och interaktion samt sociala strukturer. Dessut-
om tar de upp behovet av att utforska hur till exempel heteronormativa förvänt-
ningar integreras som en del av hur genus görs. Ytterligare forskning och ut-
veckling i ljuset av könskategorier och hur de påverkar bedrifterna behövs också 
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och som exempel använder de sexuella identiteter och hur dessa påverkar möns-
ter. I Sverige används främst begreppet intersektionalitet i utforskandet av hur 
olika kategorier eller identiteter korsar varandra och påverkar (jfr de los Reyes 
& Molina m fl 2002) 

Mekanismerna påminner med andra ord om varandra, där människor kan hål-
las ansvariga – i grupper, relationer, aktiviteter, institutioner – och förväntas 
uppföra sig och förhålla sig på ett sätt som är ett resultat av praktiker färgade av 
kategorier som genus, klass som ras. Individens handlingar kan ses som en re-
spons, en anpassning till ”naturliga skillnader” mellan människor (West & Fens-
termaker 2002). De båda forskarna har med sitt bidrag velat utforska hur social 
dominans och förtryck förs in och lever vidare genom interaktion.  

En annan kritik är att deras teoribygge är ödesbestämt, att människor bara 
återskapar de kategorier de blivit indelade i. Istället menar West och Fensterma-
ker att de genom att upptäcka hur mekanismerna som skapar social ojämlikhet 
ser ut, som en produkt av ett pågående görande i interaktion, går det också att 
förstå hur social förändring kan ske. Sociala strukturer kan ses om genusifiera-
de6, klassifierade och rasifierade7. I ett förändringsperspektiv kan kollektiva so-
ciala rörelser genom att uppmärksamma vissa institutionella praktiker baserad 
på könskategorier, stödja alternativ till de strukturer som skapas av praktikerna. 
De hävdar därför att görandet av genus är oundvikligt men det är ingen nödvän-
dig eller nedärvd faktor mellan bestämda beteenden eller praktiker i organisatio-
ner.  

Deras teorier om förtryck och mekanismer som skapar ojämställdhet speglar 
arbetet i nätverksgrupperna. Min grundläggande position är att genus konstrue-
ras i ett mellanmänskligt samspel påverkat av strukturer. Att fokusera hur ojäm-
ställdhet skapas har varit en stor del av det gemensamma kunskapandet och för-
ståelsen av normer i nätverksgrupperna. Jag ser kategoriseringen av människor 
som ett samhälleligt förtryck, med syfte att utöva social dominans. Budskapen 
om över- och underordning införlivas i dessa kategorier och hålls bland annat 
vid liv genom interaktion, ”face-to-face”. Genom att söka mekanismer för hur 
det systematiska (genusordningen främst) upprätthålls via handlingar, kan också 
öppningar för förändringar spåras. I reflektionsprocesser om motstånd bland an-
nat, utvecklade det gemensamma kunskapandet i en av nätverksgrupperna till 
exempel begreppet underordningens vana och bekvämlighet, ett uttryck för hur 
underordning eller anpassning upprepas, som en vana men även av bekvämlig-
het (Amundsdotter 2006). 

 

                                           
6 Genusifierade är Thuréns förslag på översättning av ”gendered” (Gothlin 1999). 
7 Rasifierade som begrepp används av Diana Mulinari & Anders Neergaard (2004). 
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3. Aktionsforskning 

I mitt sökande efter teorier och metoder som kan ge stöd åt att utforska hur ge-
nus kan framkallas och förändras, har jag utgått från aktionsforskning. Det är ett 
forskningsfält med en omfattande kunskapsproduktion om lärande, grupper och 
förändring. Aktionsforskning är både teori och metod (Greenwood & Levin 
2007, Hansson 2003, Reason & Bradbury 2001, Aagaard Nielsen & Svensson 
2006, Johannisson m fl 2008). Många aktionsforskare har utvecklat kunskap om 
att få syn på det som tas för givet och skapat processer för såväl förbättringar 
som grundläggande förändringar eller transformationer.  

En rad teorier från aktionsforskningen kommer att nämnas i kapitlet. De visar 
hur fältet, i vilket jag ser interaktiv forskning som en del, inte är en bestämd teo-
ri och metod utan ett förhållningssätt till forskning. I min övergripande forsk-
ningsfråga om hur normer om genus kan framkallas och förändras har jag inspi-
rerats av metoder för att synliggöra det för givet tagna. Jag har velat utforska hur 
ett gemensamt kunskapande kan bidra till en framkallning och förändring av 
normer och i detta har jag använt teorier om reflektion och lärande. Vidare har 
jag inspirerats av synen på forskarrollen som är utmärkande i aktionsforskning. 

Kapitlet inleds med en tillbakablick och några karaktäristiska drag av aktions-
forskning. Dock gör avsnittet inte anspråk på en överblick av fältet, för det skul-
le krävas en betydligt mer omfattande text. Därefter ett avsnitt om interaktiv 
forskning, som utvecklats i Sverige. Vidare en text om feminism och aktions-
forskning. Även forskarrollen behandlas. Och slutligen ett avsnitt om aktions-
orienterad genusforskning, den inriktning som jag själv använder. 

Aktionsforskning – tillbakablick och några kännetecken 
Begreppet aktionsforskning användes redan på 1940-talet av Kurt Lewin. Dess-
förinnan bedrev bland annat John Dewey en aktionsorienterad forskning (Hans-
son 2003). Han var en av pragmatismens teoretiker och verkade i USA under 
första halvan av 1900-talet. Dewey hade som utgångspunkt att kunskap skapas i 
praktisk handling och betonade demokrati och deltagande som viktiga förutsätt-
ningar. Även Kurt Lewin var influerad av pragmatism (Hansson 2003). Hans 
intresse för grupper, experimentellt lärande och aktionsforskning har också på-
verkat många. Han verkade inom gestaltpsykologin och utvecklade bland annat 
fältteorin. Lewin lämnade Tyskland i början av 30-talet och levde i exil i USA 
och där utvecklade han idéer om aktionsforskning som ett sätt att mobilisera 
samhällsvetenskap mot auktoritära strukturer (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 
2006). Genom praktiska experiment och ett gemensamt lärande ville han få de-
mokratiska kulturer att växa fram. I sina experiment tränades deltagarna i demo-
kratiska arbetssätt samtidigt som kunskap skapades om samarbete, problemlös-
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ning med mera. Enligt Agneta Hanssons beskrivning av aktionsforskning (2003) 
kan följande karaktäristiska drag tecknas för aktionsforskning generellt: 

• En inriktning på praktik, till exempel på arbetsplatser. 
• Förändring står i fokus och är integrerad med forskningen, både som ett 

sätt att lösa problem och skapa kunskap om skeenden.  
• Ett gemensamt lärande mellan forskare och deltagare.  
• Det pågår en cyklisk process med återkopplingar och som skapar möj-

ligheter till förändringar som löpande utvärderas för vidare studier. 
• Ett försök till en helhetsförståelse av problem med ambitionen att skapa 

både praktisk problemlösning och teoriutveckling. 
• Deltagarna är centrala i forskningsprocessen. Deras aktiva deltagande 

bygger på samarbete, gemensamt lärande och kompetensutveckling. 
• En värdegemenskap mellan praktiker och deltagare framhålls som 

kopplas samman med emancipatoriska ideal.  
Herr & Andersson (2005) hävdar också att aktionsforskning är grundat i vär-

deringar och att utan grundläggande gemensamma mål är det svårt att bedriva 
aktionsforskning. De påpekar att forskningen drivs i miljöer som speglar ett 
samhälle som karaktäriseras av värderingar i konflikt och en ojämn distribution 
av resurser och makt. 

Paulo Freire (1972) var en framträdande person inom den kritiska aktions-
forskningen. Han var professor i pedagogik i Brasilien och utvecklade teorier 
om hur förändring kan skapas genom medvetenhet och dialog bland annat. An-
ders W Johansson (2008) diskuterar Freire och menar att han starkt betonade 
medvetenhet, som förutsätter en kritisk reflektion. Medvetenheten föregår i sin 
tur förändring. Freire (1972) menade att förtryck skapade en tyst likgiltighet, där 
de förtryckta införlivar en självuppfattning om att vara okunniga och odugliga 
som förmedlas i ett förtryck. Istället kan en reflekterande kunskap byggas i en 
dialog och på så sätt kan nya kunskaper formas och passivitet brytas. En viktig 
poäng är att reflektionen ska bidra till att strukturer blir synliga för att inte åter-
skapas, och för att en verklig frigörelse ska bli möjlig (W Johansson 2008). För 
att kunna skapa sig en alternativ bild av en annan verklighet behövs distans en-
ligt Freire (W Johansson 2008). Före förändring kommer kritisk reflektion som 
skapar medvetenhet. Han skriver om den vanliga bilden av relationen mellan 
lärare och elev, där läraren är den meddelande och eleven den mottagande (Frei-
re 1972). Istället lär båda, inbegripna som de är, i en dialog. Dialogens väsen är 
ordet och ordets två dimensioner är reflektion och handling (Freire 1972). Den 
egna reflekterade kunskapen som läraren har, blir föremål för nya reflektioner 
från eleverna och även av läraren själv. Nya kunskaper formas och passiviteten 
bryts (W Johansson 2008). Olav Eikeland (2006) använder relationen mästare 
och lärjunge som en illustration över ett möte mellan deltagare och forskare. 
Båda är växelvis såväl mästare som lärjunge, och olika slags kunskap gör att rol-
lerna skiftar. Konceptet mästare – lärjunge har dock kritiserats av feministiska 
forskare för att det döljer sociala maktrelationer, där såväl klass som genus inte 
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blir synliga (Gunnarsson 2006). Att bygga en rörelse där bilden lärare och elev 
växlar har varit en förutsättning för de relationer som har utvecklats i grupperna. 
Självreflektion för alla, både individuellt och i mötet med varandra, har varit 
viktig. Freires perspektiv ligger nära ett feministiskt; frigörelse förutsätter ett 
brott med reproducerandet av strukturer som upprätthåller en maktordning. Fia 
Andersson (2007) kopplar samman Freires syn på kunskapsutveckling genom 
dialoger som ett medvetandegörande med feministisk och emancipatorisk forsk-
ning, där Patricia Maguire (2001) är en av förgrundsgestalterna. 

Kurt Aagaard och Birger Steen Nielsen (2006) diskuterar två delar i den nor-
diska aktionsforskningen, en pragmatisk del och en baserad på kritisk teori och 
som författarna tillhör, kallad kritisk utopisk aktionsforskning (Aagaard Nielsen 
& Steen Nielsen 2006). De menar att arvet från Kurt Lewin inte ska begränsas 
till en fråga om en närmare relation mellan teori och praktik, det rymmer också 
möjligheten att utveckla demokratiska kunskapsformer och en kritik av domi-
nanta strukturer och kulturer i samhället. Genom praktiska experiment sökte 
Lewin en integrering av forskning och utbildning för att möjliggöra en mer de-
mokratisk kultur. Han utvecklade experiment med dubbla syften; deltagarna trä-
nades i en demokratisk gruppdynamik samtidigt som ny kunskap utvecklades 
om bättre samarbete i organisationer. Forskarna menar att aktionsforskarens roll 
är att blanda sig i en social och kulturell process genom att försöka organisera en 
skapande kunskapsprocess (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006). 

Lewin såg forskarens påverkan som något produktivt i kunskapsprocessen. 
Han såg fältet som något i rörelse eller förändring. Samtidigt såg han hur en tra-
ditionell forskning, med en objektifierande syn på människor bekräftade och bi-
drog till auktoritära strukturer i samhället. Genom att ge människor större ansvar 
och delaktighet, ville han bidra till att skapa ett demokratiskt samhälle där ak-
tionsforskning kunde spela en roll för att skapa en annorlunda inriktning av 
samhället, skriver Aagaard Nielsen och Steen Nielsen.   

Aktionsforskning kan skapa ett ”fri-rum” (free spaces), ett utrymme för social 
föreställning som inte är möjligt på samma sätt i vardagslivet. Reflektioner sker 
inte bara i största allmänhet, utan med en ambition att dekonstruera verkligheter. 
Samhället är till delar ”nedfryst” och en utmaning för aktionsforskning är att 
”tina upp” samhället, att skapa nytt och röra sig bortom förbättringar. Aagaard 
Nielsen och Steen Nielsen (2006) förespråkar en form av forskning, som de likt 
Lewin också kallar för laboratorier, där ett utrymme för förändring utanför var-
dagens strukturer kan skapas. En metod där begreppet fri-rum används är fram-
tidsverkstäder (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, Schwencke 2006, Berg-
ström Olofsdotter 2009), och målet är att både skapa demokratiska strukturer 
och ett laboratorium för fantasi och utopier. Jag tolkar fri-rum så att hur själva 
rummet är organiserat spelar stor roll – i mitt forskningsprojekt har stor kraft 
lagts på tillit, jämbördiga relationer och att utmana tankemönster och i vad som 
kan liknas vid en laboratorieform (som vi kallade verkstad) skulle utrymme ges 
åt att skapa vad som skulle kunna bli annorlunda.  
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Även Malin Lindberg (2009) använder begreppet i sitt forskningsprojekt där 
regionala nätverk av kvinnor granskar och utmanar tankemönster om svensk 
innovationspolitik. En viktig poäng med konceptet, menar hon, är att olika per-
spektiv släpps fram, utan krav på ett bestämt resultat. Dessutom kombinerar hon 
fri-rum med den kritiska aktionsforskaren Stephen Kemmis (2006) begrepp 
”ovälkomna sanningar” (unwelcome truths), en strävan efter att inte ta saker och 
ting för givet, utan en kritisk granskning.  

Interaktiv forskning 
I Sverige används inte termen aktionsforskning i lika stor omfattning som i till 
exempel Danmark och Norge. Istället använder sig många av begreppet interak-
tiv forskning. I antologin Action Research and Interactive Research med nordis-
ka medverkande, använder flera dessutom aktionsforskning och interaktiv 
forskning som synonyma begrepp (Aagaard Nielsen & Svensson 2006). Lennart 
Svensson, Per-Erik Ellström och Göran Brulin (2007) skriver om interaktiv 
forskning och menar att pragmatismen är central i den. Pragmatism innebär att 
kunskap ligger i handlingar, i erfarenhet och inte i underliggande teorier. Det 
bästa sättet att förstå ett fenomen är att förändra det. Praktiken är grundval, men 
teori krävs samtidigt för att frigöra erfarenheten och som ett instrument som kan 
användas för att förändra en erfarenhet, menar de. 

Lennart Svensson (2008) är en av dem som har utvecklat begreppet interaktiv 
forskning och han poängterar att aktionsforskningen har en sådan bredd och va-
riation, att det är svårt att säga vad som skiljer och är likt med den interaktiva 
forskningen. Trots detta menar han att den interaktiva forskningen inte betonar 
handling och förändring som aktionsforskning gör, utan har ett större fokus på 
samarbete och gemensam kunskapsbildning (Svensson 2008). En tydligare skil-
jelinje mellan aktionsforskning och interaktiv forskning dras i en artikel i en in-
ternationell tidskrift om aktionsforskning (Svensson m fl 2007). Forskarna me-
nar där att i stora delar av aktionsforskningen fokuserar forskarnas bidrag främst 
på praktisk utveckling, mindre på deltagarnas bidrag till teoriutveckling och 
kunskapsproduktion, något som de betonar karaktäriserar den interaktiva forsk-
ningen. Jag fördjupar mig inte i diskussionen om skiljelinjer, utan har valt att 
inspireras av och använda delar från både aktionsforskning och interaktiv forsk-
ning. 

I antologin ”Gemensamt kunskapande – den interaktiva forskningens praktik” 
utvecklas tankar om den interaktiva forskningen i Sverige (Johanisson, Gunnars-
son & Stjernberg 2008). Begreppet att ”gemensamt kunskapa” betyder flera sa-
ker. Bengt Johanisson (2008) diskuterar begreppet och menar valet av verbfor-
men kunskapa inte bara visar på dialogen som en väg till ökad insikt, utan också 
en uppfattning att tillvaron skapas ur samspelet mellan det konkreta handlandet 
och reflektionen. Forskningen kan skapa en kollektiv röst genom vilken grupper 
som normalt inte brukar höras blir hörda. Det är ett demokratiskt projekt, påpe-
kar Svensson (2008), en motkraft till en elitistisk kunskapsbildning. Johannisson 
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(2008) tar upp perspektiv på interaktiv forskning, och särskilt med en så kallad 
iscensättande forskningsansats, som har varit ett viktigt bidrag för mig. Han me-
nar att den interaktiva forskningen behöver utmana rådande föreställningar att 
strukturer i samhället bestämmer villkoren för människors handlingar på olika 
sätt (Johannisson 2008). Detta behövs för att kunna frigöra människor och hen-
nes tankar från begränsningar och där det gemensamma kunskapandet är ett sätt 
att skapa mening, i en process där alla är subjekt, medaktörer. Johannissons ut-
gångspunkt är att tillvaron är i ständig rörelse, eller tillblivelse, och att i ett så-
dant perspektiv behöver ett experimentellt lärande bejakas i ett kunskapande. 
Ljuset riktas mot människors relationer snarare än individers inre egenskaper. 
Forskaren bär på ett djupt engagemang och intuition, erfarenhet och samskapan-
de är återkommande begrepp i den iscensättande forskningen. 

Vi människor kan mer än vad våra vanor avslöjar och vi vet 
mer än vad vi kan berätta.  

(Johannisson 2008, s. 45) 

I detta finns en stark samhörighet med den praktik som utvecklades i mitt pro-
jekt. Här använde vi oss av en rad olika metoder och uttryckssätt för att skapa 
kunskap.  

Den iscensättande metoden tar alltså spjärn mot flera filo-
sofiska teser. Den tar hjälp av konstruktionismen för att 
klargöra hur tillvaron konstitueras av människor i samspel: 
Den iscensättande forskningen samarbetar med fenomeno-
login för att tydliggöra hur tillvaron upplevs/erfars av den 
enskilde individen. Existentialismen får bidra med hur till-
varon utmanar människan till nya initiativ och med stöd i 
pragmatismen levererar iscensättande forskning alltså en 
agenda för hur tillvaron hanteras av individer, enskilt och 
kollektivt. 

Johannisson 2008, s. 46-47 

Hans beskrivning av den iscensättande forskningen kan jag känna igen: integ-
rerat med kunskapsproduktionen läggs också uppmärksamhet på upplevelser, 
erfarenheter och existentiella frågor, likväl som en kritisk granskning hur tillva-
ron konstrueras i samspel. 

Feminism och aktionsforskning 
En rad paralleller finns mellan feministisk forskning och aktionsforskning; en 
kritik av positivismen, analys av maktrelationer, respekt för kunskap hos grup-
per som ofta inte kommer till tals, en kritik av vedertagna uppfattningar om 
forskarposition till exempel och ett fokus på praktiker som söker en grundläg-
gande förändring, menar Davydd J. Greenwood & Morten Levin (2007) i sin 
översikt över aktionsforskning. Aktionsforskning och feminism delar ett åtagan-
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de till demokrati och social rättvisa, menar de. Aktionsforskning är inte en teori 
utan en strategi med metoder och verktyg som forskarna anser hjälper, på så sätt 
kan en rad ingångar och tekniker länkas samman under deltagande, handling och 
forskning i konkreta situationer (Greenwood & Levin 2007). De ser på relatio-
nerna som komplement till varandra, där feminismens fokus på makt gett ett 
stort bidrag till det mötet, medan aktionsforskningen bidrar med en rad interve-
nerande tekniker. Vidare uppmärksammar de Patricia Maguire, som under en 
lång tid vänt sig till dessa två forskningstraditioner, med en kombination av fe-
ministisk agenda, deltagande forskning och en personligt experimenterande di-
mension i hennes arbete. Hon menar till exempel att kvinnor möter, trots olikhe-
ter, någon form av förtryck, nedvärdering och utnyttjande som kvinnor (Maguire 
2001). Skillnader, som etnicitet, klass, kultur, ålder, ras, skapar en karta över en 
rad olika förtryck – upplevda både av kvinnor och av män. Trots skillnaderna 
och de sammanvävda erfarenheterna av förtryck, hyllar och betonar feminism 
kvinnors styrka och motståndsstrategier. Kvinnor är inte eller har varit hjälplösa 
och uppgivna offer, betonar hon. En central konsekvens är att kvinnor och män 
ofta upplever sina svårigheter, förtryck och styrkor olika (Maguire 2001). Posi-
tioner och en rad olika förtryck som hänger ihop, kommer till uttryck genom de 
olika sätt människor benämner världen och samlar erfarenheter från den. En del 
kvinnor kanske inte vill identifiera genus som det centrala förtrycket i deras liv. 
Feminism innebär ett åtagande för att synliggöra och utmana de krafter som hål-
ler förtrycket på plats. Att definiera feminism som en frigörelse är en hörnsten i 
feministisk forskning, hävdar Maguire. 

Gunnarsson (2006) menar, att i visionen om förändring, demokrati och frigö-
rande metoder och processer att bedriva forskning på kan aktionsforskning och 
feministisk forskning mötas. Hon använder Elizabeth Kamarck Minnich som 
utgångspunkt. Kamarck Minnich (1990) diskuterar hur dominansmönster med 
en privilegierad grupp män, och som karaktäriserar vårt samhälle i väst, har lett 
till bristfälliga generaliseringar, cirkelresonemang och att begrepp som utvecklas 
ur en situation av maktrelationer som döljs, därmed blir mystiska eller obegrip-
liga. Kunskapen skapas inom ett system som bygger på exkludering. Mary Bry-
don Miller (2004) diskuterar samma tema; hur privilegier inte känns vid av dem 
som har dem och hur feministiska perspektiv tystats, marginaliserats eller igno-
rerats (Härnsten 2008). 

Aktionsforskningen, som kommit långt i att skapa reflekterande processer 
byggda på delaktighet, kan från ett feministiskt perspektiv fördjupa det allmänna 
begreppet om ”common praxis” genom att synliggöra maktrelationer, inte bara 
mellan forskare och deltagare, utan även mellan deltagare (Gunnarsson 2006). 
Den feministiska forskningen har en lång erfarenhet av att göra maktrelationer 
tydliga och kan agera som medvetandegörande verktyg. Ett sätt som Gunnarsson 
(2007) lyfter fram är att skapa både gemensamma och könsuppdelade utrymmen 
för kvinnor och män i syfte att reflektera under forskningsprocessen. Dessutom 
har utvecklingen av begrepp som intersektionalitet inneburit att representanten 
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”kvinna” blivit till variationer på ”kvinna”. Att hitta ett möte mellan aktions-
forskningens ambitioner att söka en gemensam praktik till en fördjupning och ett 
problematiserande av maktrelationer och variationer i att vara ”kvinna”, ger oli-
ka möjligheter (Gunnarsson 2006). Hon använder Novotnys, Scotts och Gibbons 
(2001) begrepp om socialt robust kunskap, en kunskap som har en tydlig kontext 
och ju starkare kontexten är, desto större är möjligheterna att skapa socialt ro-
bust kunskap. Det ska inte uppfattas som en relativistisk idé, social robusthet 
kopplas starkare till relation. Och utifrån deras begrepp utvecklar Gunnarsson 
(2006) ett antal så kallade gender reflective reminders – ett verktyg som kan an-
vändas både som en teoretiskt grund även som en metod i forskningsprocessen 
för en ökad robusthet av genus i forskningsprocessen. På så sätt kan genus och 
feministisk forskning bidra ytterligare till en valid aktions- och interaktiv forsk-
ning (Gunnarsson 2007).  

Kunskap som skapas genom möten mellan berörda parter blir både bättre och 
mer användbar (Härnsten 2008). Gunilla Härnsten, som arbetar med forsknings-
cirklar, menar att ny kunskap utvecklas i gemensamma, utmanande möten mel-
lan egna erfarenheter och kritiskt granskande teoretiska utgångspunkter. Trygg-
het är avgörande för att skapa det utmanande mötet, där erfarenheter och kritiskt 
granskande teoretiska utgångspunkter ska lägga grund för att utveckla ny kun-
skap. Hon poängterar risken med att individuella erfarenheter skymmer sikten 
för strukturella mönster, som också behöver synliggöras.  

Forskarrollen 
En viktig skillnad mellan aktionsforskning och andra former av forskning är 
forskarens delaktighet i handlingsprocessen. Innehållet i forskarrollens positio-
ner och funktioner kan variera och en rad dilemman följer med dessa, hävdar 
Gunnela Westlander (2006). Delaktigheten i handlingsprocessen gör att aktions-
forskaren blir en förändringsagent. Att vara aktionsforskare innebär därför dubb-
la roller fortsätter hon; att både tillfredställa behov eller önskningar från delta-
garna och samtidigt kombinera det med forskning som kan bidra till ny kunskap 
och, om möjligt, en allmän kunskap öppen för en kritisk och reflektiv diskussion 
i det vetenskapliga samhället. 

Ett sätt att beskriva förhållningssätt mellan forskare och deltagare är att skilja 
på att forska på, för, åt eller med (Svensson 2002). Den traditionella relationen i 
kunskapsbildningen är att forska på och bygger på en expertsyn. Forskaren vet 
bäst och praktisk användbarhet ingår inte i bedömningen av kvalitén. Detta syn-
sätt beror på en traditionell uppdelning mellan vetenskaplig och praktisk kun-
skapsproduktion, menar Svensson. Ett annat sätt kallar han att forska för och här 
deltar forskaren gärna själv i handlingen. Men fortfarande finns en objektsyn på 
deltagarna. Forskaren vet bäst, även om detta sätt innehåller såväl aktionsforsk-
ning som försök till växelverkan mellan forskare och praktiker. Ett tredje sätt är 
att forska åt, som han menar karaktäriseras av att bestämma utan att öppet styra. 
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Forskaren hjälper praktikern att själv bilda kunskap och tanken är att praktiker 
ska lära av varandra. Men det är fortfarande forskaren som bestämmer formerna. 
Forskarens expertroll är nedtonad och tänks istället som en resurs, en handleda-
re. Några risker som Svensson uppfattar, är att ett kritiskt perspektiv försvåras 
och att det ofta ingår krav på snabba resultat i sådana forskningsprojekt. 

Det fjärde och sista synsättet handlar om att forska med. Praktikerna är i cent-
rum, de äger problemen själva och presenterar sina frågeställningar. Deras upp-
fattningar är lika mycket värda som forskarnas. Jämlika relationer råder, men 
med olika roller i kunskapsproduktionen. Ambitionen att forska med betyder att 
deltagarna ses som kapabla och intresserade av fördjupning och analys. I senare 
texter skriver Svensson (2008) att i en kunskapsbildning på lika villkor behövs 
tillit, som är präglad av ömsesidiga relationer och ett tillåtande klimat. Forskar-
rollen, i spåren av sådana ambitioner, enligt Svensson, kräver också något annat; 
närhet i kombination med kritisk distans, att ha kunskaper om såväl processer 
som lärande, att vara förmögen att kombinera teori med praktik och att utgå från 
det lokala, men samtidigt sträva efter generella förklaringar. 

En viktig del av aktionsforskning är en grundläggande optimism i synen på 
människors förmåga att lära av gemensamma erfarenheter i grupper, menar Hil-
dur Ve och Britt-Marie Berge (2000) i sin beskrivning av aktionsforskning i sko-
lans värld. Aktionsforskning handlar om att förändra och rekonstruera verklighe-
ten, menar forskarna. Det är en idé med långtgående konsekvenser. I traditionel-
la koncept för vetenskap och forskning hävdas ofta att ny kunskap nås genom att 
olika aspekter av verkligheten blir synlig. I aktionsforskning vill deltagarna för-
ändra verkligheten eller delar av verkligheten. Ett annat viktigt syfte är att få nya 
insikter i olika situationer genom att undersöka hur förändringar kan praktiseras 
och vad som händer under förändringsprocessen. Med andra ord; aktionsforska-
re vill både förändra verkligheten och förstå vad som händer under själva pro-
cessen (Berge & Ve 2000). Som aktionsforskare förutsätts en mer eller mindre 
klar uppfattning om vad som behöver förändras och vad målen för förändringar 
skulle kunna vara. Det betyder, hävdar författarna, att forskaren blandar sig i 
verkligheten, i motsats till den mer konventionella och traditionella vetenskapen 
i vilken forskaren ses som en neutral betraktare. I kapitel 5, som behandlar me-
tod, fördjupas forskarrollen med resonemang om forskarrollens position och de 
olika roller jag intagit i mitt forskningsprojekt. 

Lärande för förändring 
Metoden Action Learning bygger på relationen mellan reflektion och handling 
(McGill & Brockbank 2004). Grunden är att en grupp i reflektion med varandra 
utvecklar ett kritiskt stödjande förhållningssätt med varandra, samtidigt som det 
finns ett tydligt fokus på varje individs dilemman eller svårigheter som kan ligga 
i vägen för handling och förändring. Detta kräver ett systematiskt arbete, då en 
grupp i regel inte utvecklar ett reflekterande och ett kritiskt förhållningssätt utan 
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att det görs rätt stora insatser för att bygga ett sådant klimat. Jag kom i kontakt 
med metoden under arbetet med mitt projekt och såg att metodologin stämde väl 
överens med hur vi hade arbetat praktiskt i nätverksgrupperna. Metoden har för-
djupat förståelsen av vad vi gjorde men även gett nya kunskaper som har om-
satts i nätverksgrupperna. En koppling finns också till andra begrepp som bidra-
git till viktig kunskap, som exempelvis double-loop learning och reflection-in-
action, vilka jag återkommer till. 

Hansson (2003) beskriver hur Action science, utvecklad av Chris Argyris och 
Donald Schön, har en metodologi med som riktar in sig på medvetandegörande 
av värderingar som påverkar människors handlingar.  

”Genom att deltagare i en läroprocess (action learning) lär 
sig att upptäcka problem, inventera möjliga lösningar, 
komma fram till lösningar och värdera effekten av lösning-
ar kan double-loop lärande leda till att man blir medveten 
om sina värderingar och ändrar sitt handlingsmönster och 
även stimuleras till fortsatt lärande.”  

(Hansson 2003, s. 65) 

Argyris och Schön (1974) har överhuvudtaget gemensamt utvecklat teorier om 
reflektion i praktiken. Metoden Action learning som hämtar inspiration från 
dem, utgår från lärande i grupp enligt Ian McGill och Anne Brockbank (2004). 
Det finns också en utvecklad metodologi och en omfattande teoribildning bakom 
metoden. Några bärande delar är att en tillit behöver växa fram för att skapa ett 
gynnsamt lärande, att både stöd i gruppen men även utmaning genom kritisk re-
flektion utvecklas, samt att tystnadsplikt och ett utvecklande av kvalitén på 
uppmärksamheten för varandra i grupper sker. Metoden öppnar för ett lärande 
genom kollektiva och individuella erfarenheter (Andersson m fl 2008). Det be-
tyder att gruppens förmåga att spela en viktig roll för varandra har betydelse. De 
gemensamma processerna, som är präglade av reflektion, stöd och utmaningar, 
kan leda till såväl förbättringar som mer grundläggande förändring, transforma-
tioner. Förbättringar nås genom att förändra inom ramen för något, till exempel 
genom att prioritera och utveckla nya rutiner i en organisation. En transforma-
tion däremot, menar Andersson, kan komma av ett perspektivskifte där världen 
och verkligheten ses på nya sätt som kan leda till utmaningar av underliggande 
värdering, av rådande normsystem. 

Transformerande förändring är möjlig på individnivån i motsats till ”instru-
mentell” förändring för att förbättra organisationspraktiker (McGill och Brock-
bank 2004). Metodiskt innebär det ett fokus på att ge stöd och utmaning åt indi-
viderna för att reflektera och handla. Det kan beskrivas som reflektion i grupp 
som transformativt lärande (Andersson m fl 2009).  

Även Pia Höök (2001) diskuterar Action Learning, upplevelsebaserad inlär-
ning som hon översätter det med, som ett fruktbart exempel på ett sätt att arbeta 
med ledarutveckling ur ett makt- och förändringsperspektiv, med kritisk reflek-
tion och kritisk teori som delar av ett sådant tillvägagångssätt. McGill & Brock-
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bank (2004) menar att det väldigt lätt stannar vid stöd i grupper och att utma-
ningen är att ta ett steg till och reflektera kritiskt och utmana varandra kring det 
man bestämt sig för att fokusera på. Deltagarna kan, om gruppen fungerar väl, 
utmana antaganden och perspektiv som den som står i fokus presenterar. På så 
sätt kan man se utmaning som ett fördjupat stöd, istället för att, som vanligt är, 
uppfatta utmaningar som stående i konflikt med stöd.  

Chris Argyris (2008) som myntat begreppen single-loop learning och double-
loop learning, diskuterar hur lärande i organisationer blockeras av människors 
bristande förmåga att lära av misstag. Genom att använda beteende som ett fo-
kus i organisatoriskt lärande öppnas nya möjligheter för anställda och chefer, 
menar han. Genom att reflektera över beteenden i organisationen kan försvar 
som blockerar lärandet brytas ner. Poängen är att kritiskt reflekterande kan ge 
stöd åt en förändring av sina egna organisatoriska praktiker, menar han. Många 
är omedvetna om gapet som ofta finns mellan vad människor säger och vad de 
gör och det hindrar lärande och utveckling. Men att enbart fokusera på indivi-
ders attityder eller motivation räcker aldrig för att skapa en verklig förändring. 
Lika lite som det räcker att skapa nya organisatoriska strukturer eller system. 
Därför poängterar Argyris att det är viktigt med den högsta ledningens involve-
ring, annars kan förändringar som sker på mellannivå upplevas som hotfulla. 
Begreppen single-loop learning och double-loop learning används i Action 
Learning, och termerna hjälper att skilja mellan lärande för att förbättra hur sa-
ker görs och lärande som transformerar situationen (McGill & Brockbank 2004). 
Double-loop learning är ett lärande där antaganden om hur saker ses blir utma-
nade och underliggande värderingar blir förändrade. Författarna menar att ge-
nom att utmana saker tagna för givet, finns en möjlighet till att förändra olika 
antaganden, något som de definierar som reflekterat lärande för transformation. 
Metoden öppnar för båda perspektiven, förbättringar och transformationer. Do-
nald Schön (1983) har utvecklat teorin om den reflekterande praktikern och ”re-
flektion-i-handling” och ”reflektion-över-handling” (W Johansson 2008). 
”Människor vet mer än vad vi kan berätta”, som Johannisson (2008) uttrycker 
det och Schön utforskar det som ibland kallas tyst kunskap. Att reflektera över 
handling är något betydligt vanligare. En vanlig uppfattning är att vi måste tänka 
innan vi gör, men Schön hävdar att det finns en utvecklad knowing-in-practice, 
som begränsar en djupare reflektion. Schön menar att ett reflekterande i hand-
ling kräver ett annat slag av medvetenhet. Andersson (2009) skriver om genus 
som en oreflekterad aktivitet. Hon tar upp Patricia Martin (2003) som jämför 
genusgörandet med cykling. När vi lärt oss cykla gör vi det bara och har svårt att 
beskriva vad vi gör och det kan jämföras med Schöns (1983) tankar om den ut-
vecklade knowing-in-practice. 
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Aktionsorienterad genusforskning 
Mitt projekt befinner sig i en skärningspunkt mellan genusforskning och ett 
praktiskt förändringsarbete för jämställda organisationer. Jag har kombinerat två 
forskningsperspektiv, genus och aktionsforskning. Efterhand har en ansats vuxit 
fram, som jag kallar aktionsorienterad genusforskning. Den användes även i 
forskningsprojektet Genusnätverket där jag var delaktig som processledare 
(Amundsdotter 2009, Andersson m fl 2008, Andersson 2009). Susanne Anders-
son, forskningsledare i Genusnätverket menar att den aktionsorienterade genus-
forskningen har en genusvetenskaplig ram och skiljer sig från mycket annan ge-
nusforskning genom att forskare bedriver forskning tillsammans med dem som 
deltar och att det finns en tydlig handlingsorientering. Ambitionen är både att 
synliggöra de sätt som genus görs på och samtidigt arbeta med att förändra dem. 
Genom en rad olika metoder främjas reflektion, lärande och nya perspektiv. De 
oreflekterade och naturliggjorda sätten att agera i en organisation där genus görs, 
kan på så sätt synliggöras (Andersson 2009). Med hjälp av de reflekterande pro-
cesserna kan nya handlingsmönster utvecklas. Projektet Genusnätverket, som 
var ett forsknings- och utvecklingsprojekt inom Fiber Optic Valley, bedrevs 
även det i nätverksform i en skärningspunkt mellan genusforskning och ett prak-
tiskt jämställdhetsarbete. Deltagarna, mellanchefer i en rad olika organisationer, 
kallades förändringsledare (Andersson m fl 2009).  

Att använda en uttalad genusteoretisk förankring innebär ett avsteg från hur 
aktionsforskning brukar beskrivas och som utifrån demokratiska ideal brukar 
bygga på att identifiera problem och lösningar. Andersson (2009) menar att ak-
tionsforskning och interaktiv forskning, som kritiserats för att vara manligt do-
minerad och inte beakta genusforskning, skulle tjäna på att använda genusteorin 
främst vid maktanalyser. Utvecklingen inom arbetslivet i de nordiska länderna 
sedan 1970-talet med sina tydliga demokratiska ambitioner, har till viss del ut-
manat den ojämna maktrelationen mellan forskare och deltagare (Gunnarsson 
2007). Traditionellt finns en stark uppfattning av forskaren som expert. Gun-
narsson menar att i aktions- och interaktiv forskning finns en tendens att dölja 
rådande maktrelationer som alltid finns där. För att inte återskapa hierarkiska 
relationer behöver frågan tas upp, forskare kontra deltagare eller praktiker, och 
som lätt blir en uppdelning mellan huvudet och handen eller praktisk och teore-
tisk kunskap. 

I den gemensamma kunskapsprocessen, där deltagarna som kan sin egen or-
ganisation möter forskare med en teoretisk kunskap om genus, skapas möjlighe-
ter för ett erfarenhetsbaserat lärande som lägger en stabil grund att stå på och 
med påföljd att forskningen får en väl grundad kunskap (Gunnarsson m fl 2007, 
Andersson 2009). Olika aktiverande metoder används och gemensamma analy-
ser och diskussioner är en del av processen. I dessa kan det som tas för givet om 
genus, ofta på oreflekterade sätt, bli synliga. En kunskapsprocess skapas där 
gruppens deltagare genom ett kritiskt, stödjande förhållningssätt till varandra, 
kan skapa en jordmån för att få syn på sig själv och sin organisation med nya 
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ögon. Det är första steget; att framkalla en bild av läget för att kunna utveckla 
nya handlingsmönster, nya normer (Amundsdotter & Gillberg 2003, Andersson 
m fl 2009).  

I det gemensamma kunskapandet med erfarenhetsutbyte, lärande och gemen-
sam ny kunskap förutsätts en interaktion på lika villkor mellan forskare och del-
tagare (Gunnarsson m fl 2007). Den aktionsorienterade genusforskningen har en 
uttalad genusteoretisk förankring som kombineras med gemensamt kunskapande 
i form av lärande om genus, kritisk reflektion, gemensam analys, egna organisa-
tionsstudier och handlingar som bearbetas i gemensamma processer. I de ge-
mensamma processerna har begrepp vuxit fram och framförallt en rad olika per-
spektiv och en fördjupad analys utvecklats. Min position i aktionsforskningen 
vilar främst på teorier och metoder som handlar om kritik av dominerande struk-
turer, om frigörelse och förändring. Delar av detta finns inom alla de beskrivna 
inriktningarna och som jag både använder för att förstå mitt material och som 
jag också successivt burit med mig i min forskarroll. Sammanfattningsvis har 
följande grenar inom aktionsforskningen spelat en roll för mitt forskningspro-
jekt: 

• Den feministiskt inspirerade aktionsforskningens medvetenhet om makt 
och maktrelationer. 

• Freires emancipatoriska perspektiv och teorier om förtryck, medveten-
het och internalisering. 

• Kritisk utopisk aktionsforskning i dess kritik av auktoritära system och 
drivkraft att gå bortom det invanda, skapa fri-rum och att arbeta expe-
rimentellt. 

• Interaktiv forskning för dess betoning på ett gemensamt kunskapande. 
• Iscensättande forskning i dess betoning av kreativitets- och gränsöver-

skridande processer. 
• Teorier och metoder om reflektionens roll i det gemensamma kunska-

pandet, med inspiration främst från Argyris och Schön. 



57 

4. Modeller som metod och teori 

I nätverksgrupperna pågick en process med lärande, reflektion, analys och hand-
lingar. En rad teorier och metoder eller modeller användes i dessa processer. I 
detta kapitel beskriver jag tre modeller. Jag kallar kapitlet modeller som metod 
och teori eftersom modellerna använts både i mitt tolkningsarbete, men även i 
varierad omfattning i nätverksgruppernas arbete.  

Den första modellen, Genusmodellen, är både teoretisk och metodologisk. 
Den tematiserar kunskap om hur genus görs i organisationer och är ett stöd för 
att bedriva systematiska studier.  

Den andra modellen, Förändringens fyra rum, bygger på en teori om föränd-
ring – vad som sker med människor och organisationer i förändring. Modellen 
var tänkt att ge stöd för att förstå och även kunna leda förändring. Den byggs 
upp interaktivt med hjälp av frågeformulär och gemensamma samtal, vilket ger 
möjligheter till en djupare insikt av modellen eftersom deltagarna själva bygger 
upp modellen.  

Den tredje modellen, Normmodellen, handlar om normer och användes främst 
i det första nätverket och i mitt eget analysarbete. Modellen ger stöd åt att ut-
forska hur en norm kan både leva vidare och förändras genom nya handlings-
mönster. 

Genusmodellen 
Modellen utgår från den amerikanska sociologen Joan Ackers (1992, 1999) ar-
beten. Den har använts av flera nordiska genusforskare, som anpassat och modi-
fierat den efter sammanhanget (Gunnarsson m fl 2003, Gunnarsson m fl 2007, 
Andersson m fl 2009). 
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 (Gunnarsson m fl 2007, Andersson m fl 2009) 
 

I skärningspunkten mellan de fyra processerna uppkommer en genusordning 
(Andersson 2009). Modellen är både teoretisk och metodologisk. Den tematise-
rar den kunskap som finns om hur genus görs i organisationer och den användes 
för att bedriva systematiska studier av genus i organisationen.  

Att få syn på det oreflekterande görandet har varit ett av syftena med att an-
vända genusmodellen, men även att använda en rad metoder som syftar till att 
framkalla genus och normer om genus, till exempel genusobservationer. Genus-
ordningen i organisationen behöver framkallas (Amundsdotter & Gillberg 
2003).  

Om de fyra processerna 
Modellen användes både som ett verktyg för analys men även som metod för 
deltagarnas egna organisationsstudier. Följande beskrivning av de fyra ingång-
arna innehåller både en kort beskrivning av varje del men även exempel på hur 
modellen kan användas metodologiskt med exempel på vad som kan undersökas 
med stöd av modellen. Jag tar upp hur nätverksgrupperna främst har använt de 
olika ingångarna till studier. Jag använder översättningen av de olika ingångar-
na, som Acker kallade dem, från Gunnarsson (2007). Jag väljer att även ta med 
Ackers (1999) begrepp.  

Könsarbetsdelning/segregeringsmönster (Procedures, activities, divisions) 
Hörnet som handlar om segregeringsmönster innehåller en rad handlingar som 
påverkar hur organisationen formar sig; anställa, befordra, bedöma kompetens, 
fördelning av arbete, löneställning, arbetstidsorganisationer, pauser, regler för 
semestrar med mera (Acker 1999). När dessa olika aktiviteter genomförs, skapas 
i regel uppdelningar mellan kvinnor och män, som hierarkier, könssegregering 
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av arbeten och positioner, lönegap och överhuvudtaget praktiker som separerar 
organisationer ur ett genusperspektiv. Kategorier som klass, ras och uppdelning-
ar efter etniska uppdelningar kan skapas i samma process, enligt Acker. Linghag 
(2009) diskuterar hur Ackers utgångspunkt av att segregeringsmönster återska-
pas i helt olika sammanhang och kan jämföras med Hirdmans två logiker i ge-
nussystemet: isärhållning och hierarki.  

Följande segregeringsmönster var viktiga utgångspunkter vid deltagarnas 
egna organisationsstudier och analyser: 

 
• Vertikal könssegregering 

Hur kvinnor och män rör sig, fördelas, segregeras på chefs- och ledarnivå. 

• Horisontell könssegregering 
Hur kvinnor och män rör sig i organisationen, vilka yrkeskategorier som finns, 
om de är kopplade till ett bestämt kön och vilka möjligheter kvinnor och män 
har att utvecklas, pröva nya sysslor med mera. Dessutom olika former av specia-
liseringar inom en yrkeskategori till exempel och om de är märkta av genus. 
Vilka verksamheter som ges särskild status och hur det tar sig uttryck. Ett exem-
pel är att granska interna arbetsgrupper, deras status och resurser och hur kvin-
nor och män fördelar sig i det arbetet.  

• Tidsmässig könssegregering 
Vem kan bestämma över sin tid? Inflytande över arbetstid, förläggning, ofrivil-
ligt deltidsarbete med mera ur ett genusperspektiv 

Interaktion (Interactions between Individuals and Groups) 
Arbetet med att organisera pågår i relation, i interaktion mellan människor, 
kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män och män, chefer och underordnade, 
kollegor, anställda och kunder, klienter med mera (Acker 1999). I de vardagliga 
interaktionerna skapas erfarenheter av såväl dominans som underordning, allian-
ser och exkluderingar. Genus är en integrerad del av många praktiker och aktivi-
teter i organisationen, snarare än något avskilt på sidan av. Här har många fors-
kare bidragit till att se hur interaktionen påverkas av maktordningar ur ett ge-
nusperspektiv (se till exempel Kanter 1977, Lindgren 1985, Gunnarsson 1994, 
Wahl 1996, Höök 2001). Interaktion kan studeras på en rad sätt, genom till ex-
empel genusobservationer av möten i organisationen. Bekräftelsemönster, taltid, 
härskartekniker och arenor för inflytande är några av möjliga grunder för studi-
er.  

Nätverksgrupperna studerade framförallt interaktion som pågick vid olika 
former av möten i organisationerna – personalmöten, ledningsgrupp, arbetslag 
till stora konferenser med medarbetare. 
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Symboler, föreställningar och diskurser (Images, Symbols, Forms of Cons-
ciousness) 
Människor skapar bilder, symboler och olika former av förståelser som förkla-
rar, legitimerar och ibland glamoriserar den rådande könsuppdelningen (Acker 
1999). Bilderna och den förståelse som skapas mellan människor integreras i de 
praktiker som skapas i de tidigare nämnda processerna. Bilden av organisationen 
som en könsneutral, abstrakt plats med arbeten och positioner och som uttrycks i 
managementtänkande, spelar en ideologisk roll för att dölja genus, menar hon 
och de normativa bilder som finns av den manliga arbetaren och chefen. Bilder 
som uttrycker Connells (1995) begrepp hegemonisk maskulinitet är ofta bilder 
som definierar den kompetenta, lyckade organisationen. Innehållet kan förändras 
i bilderna, men de fortsätter att vara utformade efter genus (Acker 1999). Före-
ställningar om vilka arbeten som passar för kvinnor eller män kan leda till 
könsmärkning, att en position eller uppgift förknippas med ett visst kön (Wahl 
m fl 2001). Linghag (2009) menar att könsmärkningen handlar om att bekräfta 
segregering utifrån kön, eftersom hela processen bygger på föreställningar och 
antaganden om kvinnor och män.  

Undersökningar av personaltidningar, hemsidor, talet om organisationen är 
några möjliga ingångar till studier av symboler, föreställningar och diskurser. 
Bilden av organisationen, vad räknas och vad räknas inte? Hur skapas den bil-
den?  

I nätverksgrupperna studerade deltagarna bland annat hemsidor och personal-
tidningar, annonser och skrivet material. Däremot gjorde vi inte diskursanalyser 
till exempel, varför diskurser inte kan sägas ha ingått i det sätt som modellen 
användes på. Ackers Forms of Consciousness, grad eller former av medvetenhet, 
kopplar jag till hur människor talar och vem som talar och på vilket sätt, något 
som jag tolkar ligger nära begreppet diskurs.  

Identitet / personligt förhållningssätt (Internal Mental Work) 
Den fjärde ingången, som Acker (1999) kallade dem, är för att förstå en organi-
sations genusprocesser genom individers förhållningssätt. När individer i orga-
nisationen börjar förstå vilka förväntningar, beteenden och attityder som organi-
sationen har på dem – och här kan också andra kategoriseringar, som klass och 
ras både finnas med och konstrueras – agerar och förhåller sig individen på olika 
sätt. Linghag (2009) kallar denna ingång för identitetsarbete, Acker (1999) Inter-

nal mental work och där båda genom begreppen visar hur det är ett arbete som på-
går i individerna i förhållande till de ingångar som just diskuterats. Personligt 
förhållningssätt är ett annat sätt att uttrycka detta. Genus skapas dagligen i inter-
aktioner som formar arbetet, och individerna behöver lära och förhålla sig till 
genusidentiteterna som är lämpliga för arbetet (Acker 1999).  

Här kan med fördel undersökas vilka förväntningar som finns på kvinnor re-
spektive män i organisationen. En annan aspekt är att med deltagarna själva ar-
beta med egna erfarenheter och förhållningssätt i sina respektive organisationer 
och därefter söka mönster och variationer utifrån erfarenheter i olika organisa-
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tioner. I nätverksgrupperna gjordes intervjuer av deltagarna men främst olika 
former av analys och reflektionsprocesser under nätverksträffarna, som tog upp 
det egna förhållningssättet till organisationens genusgörande. 

Exempel från andra projekt 
De fyra olika processerna påverkar varandra på olika sätt. I interaktionshörnet 
levs normer och värderingar ut i vardagen och är på så sätt starkt kopplat till 
symboler och föreställningar. Genom handlingar som påverkas av föreställning-
ar skapas också villkor i organisationen. Detta påverkar i sin tur självuppfatt-
ningen, eller identitetsarbetet (Linghag 2009) som i sin tur har betydelse för hur 
genus och organisationen konstrueras. Segregeringsmönstren skapas och åter-
skapas genom upprepade praktiker, handlingar i organisationen som också är 
interaktionen. Processerna går med andra ord samman och påverkar varandra, 
men kan även ses som egna processer som underlättar ett systematiserande av 
genus i organisationen. Sammantaget bildas en genusordning. Förändringar kan 
ske, men förutsätter inte att det i sin tur förändrar hur genus görs på andra sätt 
(Kvande 2003). Det finns med andra ord inte någon symmetri, något bestämt 
mönster mellan de olika processerna, utan förändring kan ske på olika sätt i en 
organisation.  

Modellen för hur genus skapas i organisationer har använts vid flera tidigare 
projekt, kopplat till aktiverande metoder i flera forskningsprojekt. Ett exempel är 
genus- och jämställdhetsprojektet vid Vinnova (Gunnarsson m fl 2007), där del-
tagarna tillsammans med forskarna gjorde en rad studier av sin organisation ut-
ifrån modellen. I segregeringshörnet undersöktes hur kvinnor och män fördelade 
sig och segregeringsmönster analyserades gemensamt. Vidare gjorde de analys 
av personaltidningen ur ett genusperspektiv. Möten observerades och analysera-
des. Det fjärde hörnet, om identitet och personligt förhållningssätt, speglades 
främst genom intervjuer och observationer.  

Ett annat forsknings- och utvecklingsprojekt, där jag var processledare, Ge-
nusnätverket använde modellen på ett lite annorlunda sätt mot exemplet ovan. 
En inledande kunskapsfas kännetecknades av att varje hörna behandlades för sig 
– genusforskare kom till Genusnätverket och föreläste och detta kombinerades 
med litteraturstudier. Därefter planerade deltagarna sina egna undersökningar, 
uppdelat på de fyra processerna (Andersson m fl 2009). Det innebar att mycket 
som var liknande undersöktes, men det gjordes främst från deltagarnas egna val 
och drivkrafter om vad som skulle utforskas vidare. 

Förändringens fyra rum 
Förändringens fyra rum är en teori om förändring – om vad som sker både i det 
egna jaget, i andra och i organisationen - samt ett antal verktyg knutna till teorin. 
Claes Janssen, forskare och docent i pedagogik, har utvecklat modellen om den 
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så kallade Fyrarummaren som är det vardagliga namnet på teorin (Janssen 
2005).  

Arbetet med Fyrarummaren sker interaktivt, deltagarna i de olika nätverks-
grupperna, skapade själva teorin utifrån sina egna personliga erfarenheter. Mo-
dellen är både en teori om personlig förändring, men även om organisationsför-
ändring eller systemförändring. Den går också att beskriva utan delaktighet, som 
i den här texten.  

Hur kan man förstå förändringar  
Teorin bygger på att det finns fyra rum, livsrum, som varje människa befinner 
sig olika mycket i. Människor rör sig också mycket olika i de fyra rummen. Vi 
flyttar oss från Nöjdhet som gått förlorad, till Censur, som utmärks av försvar 
för det som varit, vidare till en period av Förvirring och konflikt, som utmärks 
av tvivel, osäkerhet, missanpassning. En vändpunkt öppnar för möjligheter till 
det fjärde rummet: inspiration och förnyelse, en skapande förändring. Det är bil-
den av fyrarummaren, som jag nu beskriver mer detaljerat. Texten omfattar för-
ändringsrummen på såväl individ- som organisationsnivå. Följande text är ett 
referat av Søren Holms (2003a) beskrivning av teorin. 

Nöjdhet 
Janssen utgår från läget nöjdhet. Allt känns bra som det är, det finns ingen öns-
kan om förändring. Man känner sig lugn, säker och effektiv. Det kan finnas en 
upplevelse av att vara vanlig, som vem som helst. 

I organisationen rullar verksamheten på. Det finns tydliga mål som många är 
överens om och som man också faktiskt uppnår. Man kan vara effektiv och vila 
samtidigt.   

Tillståndet Nöjdhet varar inte hur länge som helst, utan nöjdhet rubbas. Det 
gäller både individer som organisationer. Förändringen av läget kan komma 
plötsligt genom en dramatisk händelse eller den kan komma smygande. I föränd-
ringen flyttar vi oss via ett skede i censur eller förnekande.  

Censur/förnekande 
Vi låtsas som om ingenting har hänt, som om vi fortfarande är nöjda. Iakttagel-
ser som säger något annat – att något faktiskt har hänt – censureras aktivt. Det 
kan vara personligt, relationer som inte fungerar som de gjorde tidigare men där 
vi inte är beredda att se det. Censuren kan låta olika, till exempel ”bara vi får 
semester ihop blir det bra” eller ”om vi får ett barn till kommer det att föra oss 
närmare varandra igen”.  

I en organisation kan det vara yttre hot som används, som dålig konjunktur, 
eller att någon får vara syndabock för en dålig stämning.  

Vi säger nej till förändring, för vi tycker oss vara nöjda. Det kan också vara 
för att man inte ser något realistiskt alternativ, utan känner sig som ”nödvändig-
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hetens fånge”. Förändring kan ses som ett nederlag, som att ge upp och istället 
avskärmas känslorna.  

I organisationer märker man förnekande på korridorsnack, försiktighet, på att 
man undanhåller andra information. Censuren är en försvarsmekanism, den är 
till för att skydda oss från följderna av att erkänna att nöjdheten har rubbats, att 
det inte längre är bra och att något behöver göras.  

Förvirring/konflikt 
När censuren bryts, när vi tvingas eller förmår oss själva att erkänna hur det fak-
tiskt är, hamnar vi i kris. Det kan vara en djup och långvarig kris, eller en snabb 
och ytlig. Den föds ur den förvirring som väcks av att behöva ta itu med ett pro-
blem. Hur har det blivit så här? Har jag gjort något fel? Vad ska vi göra? I för-
virringen föds ofta konflikter, med sig själv och med andra. Man känner sig led-
sen, rädd, arg, ensam och missanpassad. I organisationer växer krismedvetandet, 
det utbryter bråk och verksamheten blir lidande.  

I förvirring säger vi ja till förändring i princip, det finns ett läge att inte vilja 
ha det som det är. Men ofta finns en osäkerhet om vilken slags förändring som 
är önskvärd. 

För att komma till en vändpunkt i förvirringen, en punkt där vi ger upp det 
gamla som inte är längre är vad det var, behövs ibland längre perioder. Det kan 
annars bli så att istället för att komma till vändpunkten och kunna gå vidare mot 
Inspiration och förnyelse, kan man istället ”ramla tillbaka” in i censuren. Rörel-
sen mellan censuren och förvirring kan ses som svängdörrar och där vi kan gå 
fram och tillbaka och inte komma vidare. 

Inspiration/förnyelse 
Om vi kan hålla oss kvar i förvirringen och osäkerheten tillräckligt länge kan så 
småningom nya idéer och ny energi skapas. Ur funderingarna och konflikterna 
växer det fram nya möjligheter och med dem entusiasm. Man känner sig stark 
och energisk, idérik och i kontakt med nuet. I inspirerade  

organisationer och företag känns jobbet spännande, det finns utrymme för 
idéer och kreativitet, kommunikationen är öppen, man lyssnar på varandra. Or-
ganisationen som helhet är flexibel och öppen för förändring.   

Men även om inspirationsläget är stimulerande är det inte säkert att det är ett 
bra tillstånd att vara kvar i för gott. I inspiration är allt möjligt men det blir säl-
lan mycket gjort. Man lever i ett "möjligheternas rus". För att kunna gå vidare 
till en ny nöjdhet krävs att man väljer. Vilka av alla dessa möjligheter ska vi ta 
fasta på? Hur ska vi gå vidare? Med konkretisering och planering kan man för-
flytta sig till ett nytt nöjdhetsläge. Allt nytt blev inte av, men kompromissen är 
acceptabel och man kan hämta andan, vila och fira sina framgångar innan nästa 
förändringsvarv.  
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Förändringsförloppet 
 

 

 (Janssen 2005, s. 31) 
 

Med hjälp av modellen arbetade deltagarna med att förstå och lära om föränd-
ring, både i förändringsledarrollen, personligt och av att tolka skeenden i organi-
sationerna. Rummen kan användas för att gestalta en organisations läge, vad det 
gäller genus till exempel. Hur censuren tar sig uttryck när det gäller genus i en 
organisation, ger viktiga ledtrådar till vad som behöver göras inför ett föränd-
ringsarbete. 

En utgångspunkt i modellen är att nöjdheten behöver samspela med inspira-
tion och förnyelse. Det behövs både och – att utvecklas, tänka nytt och växa. 
Men det behöver också finnas vila, nöjdhet. Genom att ha realistiska mål som 
nås och kombinera med idéer, visioner och vilja till att tänka nytt kan en rörelse 
gå mellan nya nöjdhetslägen och inspiration och förnyelse.  

Det finns också i modellen teorier om hur själva rörelsen mellan de olika till-
stånden, eller psykologiska rummen, kan se ut. Det var en hjälp att till exempel 
förstå hur en rörelse mellan censuren och konflikt kan se ut – att ge återkopp-
ling, kommunicera, lyssna var några metoder för att ge stöd åt en rörelse vidare i 
förändringsrummen. Modellen ger med andra ord inte bara ord för lägen i för-
ändringsprocesser, utan även hur rörelser kan se ut och understödjas.  

Normmodell 
En normmodell, utvecklad vid Rättssociologiska avdelningen på Lunds Univer-
sitet, har utgjort ett teoretiskt och metodologiskt stöd för denna avhandling. Mo-
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dellen har utvecklats i förhållande till begreppet hållbar utveckling och behovet 
av nya handlingsmönster och normer för att skapa en hållbar utveckling. 

Utgångspunkten vid en normanalys är handlingen (Amundsdotter & Gillberg, 
2001). Exempelvis är det en handling att kvinnor får lägre lön och nästan bara 
män blir chefer. Normen är då att kvinnor har lägre lön och män är chefer. Då 
blir frågan varför normen bakom handlingen ser ut som den gör i organisatio-
nen. För att analysera/förstå denna norm kan man utgå från de tre dimensioner 
som modellen består av: 

Vilja - hur ser drivkrafterna ut bakom normer, exempelvis politik, värderingar 
och traditioner? 

Kunskap - vilken ny kunskap behöver man söka för att förstå normen bakom 
handlingen? 

Möjligheter - vilka är systemvillkoren, det vill säga vilka strukturer möjliggör 
handlingen? 
Det är svaren som framkallar och synliggör de faktorer som ligger till grund för 
en norm och dess handling. Med hjälp av den nya kunskapen, om de tre dimen-
sionerna, kan nya normer "snickras ihop" som bygger på de förändringar vi vill 
se beträffande handlingar i organisationen. Den nya normen - för hur vi skulle 
vilja att det såg ut - hjälper oss sedan att fundera på hur vi kan göra för att hand-
la på ett sätt som är mer jämställt. Meningen är att skapa "könsdemokratiska" 
normer som ligger till grund för en organisations handlingar i relation till an-
ställda och omvärlden (Amundsdotter & Gillberg, 2003). 
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Normmodellen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Amundsdotter & Gillberg, 2003) 

 
Håkan Hydén (2002) menar att en utgångspunkt är att tillmäta värderingar och 
känslor en betydelse för människors handlande. Men det är inte tillräckligt att 
undersöka vilka attityder människor har för att förstå deras handlingar. Det är 
också viktigt att identifiera ett begrepp som ligger ”närmare” själva handlingen, 
det vill säga begreppet norm. Följande stycke refererar till Hydén (2002): Ett 
sätt att förstå människors handlingar är att se dem med utgångspunkten att nor-
mer styr handlandet. Normen kan vara individuell eller mer allmänt omfattad 
och den kan vara medveten eller omedveten. Och i det senare fallet kan normen 
vara så införlivad, internaliserad, i individens och/eller gruppens tankemönster 
och föreställningar av hur någonting är eller borde vara, att den tas för given och 
därför inte uppmärksammas eller problematiseras. Normen kan vidare vara en 
del av en tradition, till exempel en facklig tradition eller en tradition med stark 
förankring i bruksortens historia. Hydén skiljer på norm som en faktisk företeel-
se och som instrument för en analys. Normen har med andra ord en dubbel roll 
av att vara både något som existerar och något som kan användas för att förstå 
handlingar. Och som något faktiskt existerande kan normer samtidigt vara de-
skriptiva eller preskriptiva, de kan vara beskrivande eller föreskrivande, i det 
senare fallet norm som ett förbud eller ett påbud. 

Oftast betraktas normer ur ett externt perspektiv och som handlar om existe-
rande normer, varför människor följer dem och så vidare. Mindre vanligt är att 
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anlägga ett internt perspektiv på normer. Det vill säga dess moraliska dimension, 
vad som är bra eller dåligt. Normmodellen anlägger ett kombinerat externt och 
internt perspektiv på normer. 

Vilja har med de värden som individen omfattar att göra, vilka drivkrafter 
som påverkar handlandet, motiven för en individs handlingar. Hur påverkar ex-
empelvis politiska uppfattningar, grundläggande värderingar och traditioner ett 
handlande? 

I den andra komponenten, kunskap, är kognitionsbegreppet det centrala. Här 
gör sig skillnader mellan individer vad gäller genus, etnicitet, utbildning och 
maktposition gällande. Vilken position en människa har, påverkar med vilken 
blick hon uppfattar en företeelse. Vidare är kunskap inte enbart en fråga om 
formella och bokliga kunskaper, kunskaper är ett vidare begrepp och omfattar 
både kommunikativ och en social kompetens såväl som annan så kallad tyst 
kunskap. 

Den tredje förutsättningen för en norm har ett samband med gällande system-
villkor; vilka är de faktiskt existerande villkoren, det vill säga vilka strukturer 
som gör handlingar möjliga? 

En ömsesidig påverkan mellan normens olika förutsättningar äger samtidigt 
rum. Viljan påverkar vad som kan uppfattas som relevant kunskap, samtidigt 
som kunskap relaterar till och är beroende av system och systemens villkor. Cir-
keln enligt normmodellen sluts av att villkoren för systemen också har konse-
kvenser för vilka värden och drivkrafter som dominerar och gör sig gällande i 
samhället i stort. 

Det är svaren på frågor om drivkrafterna (Vilja) bakom normer, vilken kun-
skap (Kunskap) som man behöver för att förstå normen bakom handlingen och 
vilka systemvillkor (Möjligheter) som möjliggör en handling som sammantagna 
framkallar eller synliggör de olika faktorer som ligger till grund för normen 
bakom handlingen (Hydén 2002).  

Och det är med hjälp av denna nyvunna kunskap och insikt om normens tre 
olika dimensioner, som en förändring blir möjlig och nya förändrade normer kan 
formuleras. Och den nya normen, hur vi vill att det ska vara och se ut, hjälper 
och är ett stöd för jämställda handlingar (Amundsdotter & Gillberg 2003).  

Hydén (2002) menar vidare att normmodellen rör sig mellan både aktörsteori 
och systemteori. Vilja är knuten till aktörsnivån, individer och/eller grupper. 
Kunskap är också kopplad till ett handlande subjekt, medan systemvillkor berör 
strukturer och vad som ligger bakom normer – där systemteori är en del.  

 
Modellerna har haft olika betydelser och använts i varierande grad.  
Normmodellen användes aktivt i det första nätverket, dock inte alls i nätverk 

2 och 3. Samtidigt återfick modellen en viss betydelse i nätverk 4 och 5, inte 
som ett konkret verktyg i nätverksgrupperna, men som medel för mig i mitt ana-
lys- och tolkningsarbete. 
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I de tre första nätverken användes teorier och metoder som knöt an mer till 
jämställdhet och jämställdhetslagen, med metoder för kartläggningar. Genusmo-
dellen användes främst i nätverk 4 och 5, som en utveckling av ett tydligare ge-
nusteoretiskt perspektiv. Förändringens fyra rum växte i betydelse, från att an-
vändas i liten omfattning i de tre första nätverken, till en allt aktivare använd-
ning i nätverk 4 och 5. För nätverken i min ”huvudstudie” var det sammanfatt-
ningsvis genusmodellen som var en grund och förändringsmodellen som använ-
des var ett stöd i genus- och jämställdhetsarbetet. Normmodellen har använts till 
viss del i nätverken, men främst i mitt eget analysarbete.  

I nästa kapitel, som handlar om metod i mitt forskningsprojekt, tar jag upp 
även andra modeller och metoder som jag har använt. 



69 

5. Forskningsprocess & metod 

Detta kapitel handlar forskningsprocess och metod, vad jag har gjort och hur jag 
har bedrivit min forskning. Dessutom integreras teori i främst avsnittet om fors-
karroll och validitet. Jag beskriver både vad jag har gjort och teorier som varit 
stöd i mina val och i mitt analyserande. Jag tar även upp olika sammanhang som 
har påverkat min process. Forskningsprocessen hämtar sin metodologi från ak-
tionsforskning/interaktiv forskning, vilket bland annat inneburit att analyser har 
gjorts tillsammans med deltagare och att kunskap skapats gemensamt.  

Texten inleds med bakgrund och urval, följt av en beskrivning av empirin och 
metoder som har använts. Jag beskriver forskningsfrågorna och hur de föränd-
rats. Därefter följer ett avsnitt om forskarrollen där jag diskuterar position och 
roller som sedan kopplas till kriterier för validitet och mål i aktionsforskning. 
Slutligen beskrivs olika steg i en del av analysprocessen och kapitlet avslutas 
med etiska aspekter. 

Bakgrund och urval 
Jag deltog i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som inleddes i december 
1999 och som är starten på mitt empiriska material. Initiativet togs av Minna 
Gillberg, fil dr vid Lunds universitet. Olika partners (länsstyrelse, LO, TCO, 
Lunds universitet) stod bakom projektet. Jag var anställd på LO/TCO, Minna 
var anställd vid Lunds universitet och vi delade på projektledarskapet. Forsk-
ningen bedrevs av Minna. Jag skrev en c-uppsats i genusvetenskap och även en 
rapport till projektets parter, som gjorde att jag redan från början systematisera-
de anteckningar med observationer och reflektioner. Vi skrev en metodbok ut-
ifrån projektet, där bland annat ett ledningssystem för ett jämställdhetsarbete och 
ett målarbete presenterades (Amundsdotter & Gillberg 2001).  

Som inledning till kapitel 6, om nätverk 1-3, beskrivs tankarna bakom forsk-
nings- och utvecklingsprojektet som det första nätverket präglades av. Syftet var 
att utforska och skapa hållbar utveckling med fokus på jämställdhet. Nätverket 
var tänkt som en del av en stödjande struktur som utvecklades i projektet.  

I samband med detta projekt som spreds via skriftlig dokumentation och 
spridningskonferenser bland annat, blev olika aktörer intresserade att delta i lik-
nande projekt. Jag var själv intresserad av att fördjupa och utforska ett arbete 
med aktörer för jämställdhet i nätverksform. Designen med att arbeta med stöd i 
en grupp, men utanför den egna arbetsplatsen tillsammans med människor från 
andra arbetsplatser, var intressant att gå vidare med. Jag arbetade då i egen regi, 
skrev min c-uppsats och började intressera mig för att gå vidare med forskning. 
Därför sökte jag mig till möjliga projektägare eller finansiärer som kunde tänkas 
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vara intresserade av ett jämställdhetsarbete i nätverksform. Jag hade suttit i pa-
rallella samtal med flera möjliga parter, vilket bland annat bidrog till att tre nya 
nätverksgrupper startade nästan samtidigt, 1,5 år efter att det första nätverket 
avslutats. I slutet av 2002 startade ett nätverk med en länsstyrelse, en facklig or-
ganisation och en organisation för småföretagare i projektets styrgrupp. Detta 
var finansierat via EU-medel på samma sätt som tidigare. Ett kvartal senare, i 
början av 2003, startades ytterligare en grupp, som en del av ett stort regionalt 
jämställdhetsprojekt drivet av en länsstyrelse och med EU-medel som stöd. Jag 
engagerades som konsult i dessa nätverk. Det fanns ett gemensamt intresse hos 
de olika projektägarna av att utveckla metoder för jämställda organisationer.  

Avhandlingens empiri omfattar processer i fem nätverk, aktiva under perioden 
1999-2007. Jag har valt att kalla de tre första nätverken för studie 1 och jag be-
nämner även nätverken med siffror, i den ordning de startade. Jag skriver nät-
verksgrupper istället för nätverk, för att betona att det inte var en löst samman-
satt samling av människor, utan en bestämd grupp av deltagare. Den kunskap 
och erfarenhet som växte fram hade stor betydelse för hur arbetet såg ut i ytterli-
gare två nätverk, nätverk 4 – 5, som jag kallar studie 2 och som är i fokus i min 
avhandling. Jag hade blivit antagen som forskarstuderande när det tredje nätver-
ket startade och parallellt med nätverkens processer gick jag igenom min forsk-
ningsutbildning.  

De fem olika nätverken bestod av kvinnor och män, se tabell nedan. Kvinnor-
na utgjorde drygt 2/3 av deltagarna, totalt 80 deltagare av vilka 55 var kvinnor 
och 25 män.  

 Deltagarna arbetade inom 25 olika organisationer, fördelade på de olika nät-
verken. Alla projekten hade en uttalad ambition att rekrytera fler än en person 
från samma arbetsplats för att kunna arbeta aktionsorienterat som grupp även 
mellan nätverkets gemensamma träffar och på så sätt vara mer effektiv. Därför 
fanns i de flesta fall 2 – 4 deltagare per arbetsplats med i ett nätverk. Nätverken 
presenteras närmare inledningsvis i de empirikapitel som berör respektive nät-
verk. Sammanlagt har de fem nätverkens grupper träffats under 77 dagar, av vil-
ka 38 dagar hör till Nätverk 4 och 5. Nedan redovisas en kort summering:  

Studie 1 Nätverk 1 – 3 
grupp  antal heldagar & årtal  antal kvinnor/ män 

Nätverk 1 12 dagar 1999 - 2000  13 kvinnor / 1 man 

Nätverk 2 12 dagar 2002 – 2004     8 kvinnor / 4 män 

Nätverk 3 15 dagar 2003 - 2004  11 kvinnor / 4 män 
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Nätverk 1  
Nätverk 1 bestod av 14 deltagare, varav 13 kvinnor och 1 man. Gruppen träffa-
des 12 dagar under ett år med start i december 1999.  

Nätverket bestod av 5 företag/organisationer, med 2-4 deltagare från varje ar-
betsplats. Alla arbetade på kvinnodominerade arbetsplatser i ett omsorgsarbete 
av olika slag (förskola, sjukhem, gruppboende). Deltagarna var barnskötare, för-
skolelärare, sjuksköterskor, undersköterskor samt vårdare. Projektet var ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektet finansierades främst med EU-
medel. Som partners fanns länsstyrelse, universitet och fackliga organisationer. 
Projektet vände sig till mindre företag och organisationer, med max 50 anställda. 
I regionen gick en inbjudan från det lokala EU-kontoret ut till dessa som bjöds 
in till informationsmöte. De fick sedan anmäla eventuellt intresse. Alla som an-
mälde sig kom med i gruppen. Företagen och organisationerna fick själva bekos-
ta de anställdas tid som lades ner i projektet. Syftet var att utforska hållbar ut-
veckling ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Nätverk 2  
Nätverk 2 bestod av 12 deltagare, 8 kvinnor och 4 män. Gruppen träffades 21 
dagar under 1 ½ år, med start oktober 2002.  

De deltagande organisationerna var en kyrklig församling, en grundskola, ett 
medieföretag och ett it-företag. Dessa var alla relativt könsblandade. Efter en 
kort period lämnade medieföretaget nätverket. Nätverket utgjordes därefter av 4 
arbetsplatsgrupper med 2 – 4 deltagare i varje grupp.  

Deltagarna arbetade bland annat som vaktmästare, kyrkoherde, journalist, in-
genjör, lärare, formgivare och administrativ personal.  

Nätverket var finansierat med EU-medel, under liknande villkor som nätverk 
1. Projektägare var länsstyrelse, facklig organisation och småföretagarorganisa-
tion. EU-kontoret genomförde ett informationsmöte, på liknande sätt som före-
gående, och de som anmälde sitt intresse kom med i nätverket. Syftet var att ut-
veckla ett jämställdhetsarbete.  

Nätverk 3  
Nätverk 3 bestod av 15 deltagare, 11 kvinnor och 4 män. Gruppen träffades 17 
dagar under 1 ½ år, med start januari 2003. 

Deltagarna representerade 9 olika företag/organisationer, några som enskilda 
representanter för sin organisation, medan andra företräddes av 2-4 deltagare. 
De kom från vitt skilda organisationer såsom kommunal verksamhet, politisk 
förening, industriföretag, sameby och bageri. Flera av organisationerna var rela-
tivt könsblandade, medan några av dem var mansdominerade. 

De arbetade som, bland annat, handläggare, svetsare, renskötare och ingenjör. 
Projektet drevs av en länsstyrelse, via EU-medel, och på liknande sätt bidrog 
företagen med de anställdas tid. Ett antal jämställdhetskonferenser genomfördes 
i regionen, där intresserade företag/organisationer bjöds in. Alla som visade in-
tresse fick vara med. Detta var det enda nätverket som hade flera deltagare som 
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kom ensamma från sin organisation. Syftet var att utveckla jämställdhet i arbets-
livet. 

Studie 2 Nätverk 4 & 5 
grupp  antal dagar och årtal  antal kvinnor/ män 

Nätverk 4 18 dagar 2003 - 2006  13 kvinnor / 8 män 

Nätverk 5 20 dagar 2006 - 2007      9 kvinnor / 8 män 

Totalt   77 1999 - 2007  55 kvinnor / 25 män 

 

Nätverk 4  
Nätverk 4 bestod av 21 deltagare, 13 kvinnor och 8 män. Av dessa slutade några 
på grund av sjukskrivning och annan anställning. Gruppen träffades 18 dagar 
under drygt 3 år med start februari 2003. 

Deltagarna kom från 6 olika företag/organisationer, med 2-4 deltagare från 
varje. De kom från såväl privat som offentlig sektor. Flera av organisationerna 
befann sig i gamla brukssamhällen. Deltagarnas organisationer var städföretag, 
energibolag, handelsföretag, statlig myndighet, offentlig gymnasieskola samt ett 
industriföretag. Inom dessa organisationer hade några av deltagarna en chefspo-
sition, i ett fall som vd och i andra fall som arbetsledare eller som fabrikschef. 
Det var totalt en arbetsledare (kvinna), en vd (kvinna), en produktionsledare 
(man) och två som blev chefer under tiden (kvinnor) för en butik och på en 
myndighet. De övriga 16 deltagarna hade inte en chefsposition. De arbetade 
bland annat som städare, butiksbiträde, administratör, lärare, ingenjörer samt 
handläggare.  

Projektägare var en facklig organisation och projektet finansierades till en 
början av EU-medel. Inbjudan gick ut via det lokala EU-kontoret och de som 
anmälde sitt intresse fick vara med. Syftet var att arbeta med ett jämställdhetsar-
bete på genusvetenskaplig grund. Nätverket bestämde sig att fortsätta på eget 
initiativ efter att projekttiden gått ut efter 1 ½ år. Nätverket var då självstyrande 
och självorganiserande där organisationerna fortsatte att bekostad den tid som de 
anställda la ner.  Nätverkets deltagare turades under den tiden om att leda träf-
farna i gruppen.  

Nätverk 5  
Nätverk 5 bestod av 17 deltagare, 9 kvinnor och 8 män. Gruppen träffades 20 
dagar under 1 ½ år.  

Nätverket bestod av en facklig organisation, men deltagarna kom från olika 
delar i landet, med 2-3 deltagare per arbetsplats, totalt åtta arbetsplatser.  

Deltagarna var ombudsmän. Projektet finansierades av organisationen själv. 
Ledningen bestämde gjorde urvalet. Syftet var att arbeta med jämställdhetsut-
veckling på genusvetenskaplig grund i organisationen. 
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Empirin och metoder 
Nätverksgrupperna hade alla jämställdhet som en utgångspunkt, med ett åtagan-
de för deltagarna att agera för jämställdhet i sina organisationer. Jag har deltagit 
på samtliga träffar, under totalt 77 dagar, och det är anteckningar från dessa da-
gars händelser som utgör huvuddelen av mitt empiriska material. Jag har fört 
systematiska anteckningar under och mellan träffarna. Anteckningarna handlade 
i det första nätverket om vad deltagarna upptäckte för ojämställdhet i sina orga-
nisationer, hur de såg på jämställdhet, vilka teman och dilemman om jämställd-
het som de uttryckte på olika sätt, förändringar på deras arbetsplatser, skeenden i 
själva nätverksgruppen och om att bedriva ett jämställdhetsarbete i kvinnodomi-
nerade organisationer (Amundsdotter 2002). Detta var även fortsättningsvis min 
sortering i nätverk 2 och 3, förutom fokuset på kvinnodominerade arbetsplatser, 
eftersom det inte fanns på samma sätt i dessa grupper.  

Förändring och motstånd var tidigt två teman som togs upp under träffarna. I 
takt med att mina forskningsfrågor utvecklades från att handla om ett hållbart 
jämställdhetsarbete och aktörskap till att fokusera hur normer kan framkallas 
och förändras, bidrog det till att mina anteckningar hade ett annat fokus i nätverk 
4 och 5. Anteckningarna handlade då mer om normer och om hur jag kunde se 
att genusteorier fungerade i förhållande till jämställdhetsarbetet och hur grup-
pens gemensamma kunskapande såg ut. Därför fokuserade jag tydligare på ske-
enden i själva gruppen och inte bara vad de kom fram till utan hur själva proces-
sen i grupperna tog sig uttryck.  

Jag har fört systematiska anteckningar under och efter nätverkens träffar. Jag 
har skrivit ut anteckningarna och även återkopplat olika teman för reflektion och 
analys i grupperna med stöd i dessa anteckningar. Analyser har därmed påbör-
jats och vidareutvecklats i grupperna, men även tillsammans med andra aktörer, 
som styrgrupper och projektledare.  

Jag har även genomfört semistrukturerade gruppintervjuer. De intervjuade 
grupperna kom från tre olika nätverk och är valda av olika skäl. Tanken var att 
intervjuerna skulle göras med olika slag av organisationer, men det påverkades 
även av vilka som hade praktiska möjligheter att kunna avsätta tid. Intervjuer 
gjordes med fyra arbetsplatsgrupper: städföretag (3 deltagare), en grundskola (4 
deltagare), en gymnasieskola (4 deltagare) samt med en kommun (2 deltagare). 
Samtalen har handlat om motstånd, förändring, villkor för förändringsledare och 
vad som har hänt i deras organisation. De genomfördes på respektive arbetsplats 
i olika delar av landet, spelades in och intervjuerna transkriberades av mig. Två 
av de nämnda intervjuerna var med grupper som hör till studie 1, men där inter-
vjun gjordes efter att de följande nätverken startat. Jag gör dock endast korta 
nedslag i intervjuerna. De gjordes för dokumentationer i projektet och inte i di-
rekt syfte för min avhandling. Intervjuerna gav fördjupning och perspektiv som 
gör att jag använder delar av dem även till avhandlingen.  

En gemensam workshop genomfördes med tre av nätverken under 2004. Syf-
tet var bland annat att göra gemensamma processer om att vara förändringsleda-
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re, arbeta för jämställdhet i sin organisation och om förändring och motstånd. 40 
deltagare från nätverken, styrgrupper i projekten, forskare (mina handledare) 
och konsulter deltog. Vi arbetade på olika sätt: ett av dem var att arbeta i mindre 
grupper med arbetsblad med frågor på de teman som nämnts. Grupperna doku-
menterade sina arbeten, de skrevs ut och återkopplades vid kommande träffar för 
de olika grupperna. På så sätt fick jag en validering i de återkopplande samtalen 
om resultat från workshopen. Exempel på detta redovisas i kapitel 7, om den 
gemensamma träffen. 

Jag har besökt deltagarnas organisationer i varierande omfattning. I studie 2 
besökte jag och/eller medverkade på möten, utbildningar och informationer på 
alla medverkande organisationer utom en, som kom från handel. Den organisa-
tionen var inte särskilt aktiv och deltagarna därifrån deltog sporadiskt på nätver-
kens träffar.  

I nätverk 5 fanns fyra deltagare som fått i uppdrag av sin organisations led-
ning att, tillsammans med projektledare, driva jämställdhetsarbetet vidare. Jag 
och Søren Holm, konsult, hade regelbundna möten med denna grupp, totalt 21 
egna möten på cirka tre timmar under perioden 2006 – 2009. Jag förde anteck-
ningar under dessa möten, men har på grund av den omfattning av möten det 
handlar om, valt att inte ta med dessa träffar i det empiriska materialet. Däremot 
har de spelat en roll för en kritisk och fördjupad reflektion om skeenden i nät-
verk 5 och i mina analysprocesser. 

Vidare har jag haft tillgång till en omfattande dokumentation från de 25 delta-
gande organisationerna i form av deltagarnas egna kartläggningar/ organisa-
tionsstudier och handlingsplaner. Jag har valt att inte göra särskilda analyser, 
diskursanalys till exempel, på dessa dokument, då min studie fokuserar det ge-
mensamma kunskapandet i nätverken. Däremot har dokumenten varit av bety-
delse för min kunskap om deltagarnas olika organisationer och för de gemen-
samma läroprocesserna i nätverken.  

Ett antal spridningskonferenser har genomförts som jag har deltagit på till-
sammans med deltagare från nätverken. Dessa har i vissa fall dokumenterats och 
nätverken har reflekterat och arbetat med dem både före och efter själva konfe-
renserna. Den tidigare nämnda spridningskonferensen genomfördes gemensamt 
med nätverk 2, 3 och 4 och redovisas i kapitel 7.  

Metoder i det gemensamma kunskapandet  
Olika metoder användes i nätverksgruppernas gemensamma kunskapande. 

Dessa gemensamma processer som skapat lärande och kunskaper är på så sätt 
integrerade i, och del av, det empiriska materialet. Följande är de mest använda 
metoderna i nätverkens processer: 

Värderingsövningar – en metod för att samtala och reflektera över genus och 
jämställdhet och bli medveten om värderingar. De har utvecklats i grupperna 
och skapats av både mig och deltagare i gemensamma processer (Amundsdotter 
& Gillberg 2003). 
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 Genusobservationer – av deltagarna i sina organisationer. I nätverk 5 även av 
nätverkets processer.  

Analyser av olika skeenden, allt från observationer och de egna studierna till 
händelser i organisationerna. 

Forumteater – en gestaltande metod för att arbeta med att stoppa förtryck och 
utforska handlingsalternativ till svåra situationer (Boal 1979). Användes i arbe-
tet om motstånd. 

Reflekterande lärande samtal – gemensamma samtal om såväl sakfrågor som 
självreflektion (Schön 1983, Argyris 2008). 

Action Learning – en modell för olika läroprocesser (McGill & Brockbank 
2004). 

Målverkstad – en modell för att utmana egna tankemönster, skapa mål som 
både utmanade men var möjliga att genomföra, och göra handlingsplaner (Holm 
2003b). 

Genusprägling – ett arbete för att utforska hur budskap om genus har påverkat 
och påverkar var och en i dag (Dahlbom-Hall 2007).  

Könsuppdelade grupper – en metod för fördjupning och stöd att skapa en are-
na för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Litteratur - om genus, organisation och förändring. Samtal i nätverken med 
reflektionsfrågor och återkoppling.  

Filmer – på teman om genus som sedan bearbetas i gruppen.  
 
Dessa modeller och metoder har varit olika sätt att skapa kunskap på, att bearbe-
ta, reflektera och lära. Eftersom min forskningsfråga är en fråga om hur något 
kan göras, har metoderna varit intressanta i sig kopplade till det gemensamma 
kunskapandet. Därför har jag också valt att sammanfatta en processmodell i ett 
eget kapitel, som en del av ett resultat.  De tre modeller som redovisas i kapitel 4 
har också varit en bärande del av metodologin: genusmodellen, förändringens 
fyra rum samt normmodellen.  

Om forskningsfrågornas förskjutning 
Studie 1 började med första nätverket och med frågor som syftade till att utfors-
ka hållbar utveckling kopplad till jämställdhet och där framkallande av rådande 
normer för att kunna skapa nya, var en del av designen. I och med kvinnodomi-
nansen i nätverk 1 hade jag en särskild fråga om jämställdhetsbegreppets rele-
vans på kvinnodominerade arbetsplatser, vilket också var föremål för mina stu-
dier i genusvetenskap på C-nivå (Amundsdotter 2002). De två följande nätver-
ken, 2 och 3, hade ett mer allmänt fokus: med stöd av nätverk utveckla ett jäm-
ställdhetsarbete. Efterhand växte ett intresse att utforska hur genusteorier bland 
annat kan integreras i ett förändringsarbete. 

Jag återkom under den perioden till normer, fast utifrån ett lite annorlunda 
perspektiv jämfört med nätverk 1: att tydligare fokusera på normer om genus 
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som bygger den ordning som formar både kvinnors och mäns villkor i organisa-
tionerna, men även vilka föreställningar som präglade vardagslivet i organisa-
tionen. Min huvudfråga var både hur normer om genus kan bli synliga, framkal-
lade, men även hur de kan förändras. Jag var intresserad av hur det gemensam-
ma kunskapandet (Johannisson m fl 2008) kunde bidra. Det innebar att jag kon-
centrerade mig på de olika kollektiva och individuella processer som ägde rum 
vid nätverksgruppernas träffar. 

Min förförståelse har påverkat projektet på olika sätt. Jag har arbetat länge 
med jämställdhetsfrågor, bland annat i Regeringskansliet. Arbete med jämställd-
het inom TCO och LO har ytterligare stärkt en praktisk erfarenhet av ett fokus 
på arbetsorganisationer, likaså uppdrag för dåvarande JämO, jämställdhetsom-
budsmannen. Som genusvetare har jag burit med mig genusvetenskap in i nät-
verken. Jag har därför haft en utvecklad förförståelse för fältet jämställdhet på 
genusvetenskaplig grund. Dessutom har hela processen, 1999-2007, inneburit en 
intensiv läroprocess även för mig – i nätverken och i akademin. Min process tog 
dessutom inte slut 2007, den fortsatte i och med skrivandet, genom presentatio-
ner och analyser inom akademin. Dessutom var jag involverad som processleda-
re i ett forskningsprojekt, kallat Genusnätverket, som till stora delar liknar mitt 
forskningsprojekt (Andersson m fl 2008). Detta projekt pågick parallellt med 
mitt och även om det inte utgör min empiri, har det lärande och de omfattande 
processer jag varit involverad i där påverkat mig (Andersson m fl 2009). Jag är 
också involverad i två forskningsprojekt som handlar om ett jämställdhetsarbete 
på genusvetenskaplig grund inom ramen för vinnovas så kallade Tiger-utlysning 
(Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer). De 
två projekt jag är med i är dels vid Luleå tekniska universitet: Genus- och jäm-
ställdhetsutveckling i Fastelaboratoriet (www.ltu.se/tfm/cooperation/faste) och 
Gen(us)vägar, Fiber Optic Valley (www.forandringpagar.se). 

Forskarrollen 
Position i forskarrollen 
Den forskarroll jag har haft, som påverkats av det sammanhang och de situatio-
ner jag varit i med de olika nätverksgrupperna, har gjort att jag reflekterat över 
olika dilemman, som till exempel närhet och distans i mitt projekt. Med stöd i 
Herr och Anderssons (2005) typologisering av olika forskarpositioner, diskute-
rar jag här min position. Deras typologisering uppfattar jag rör sig om olika gra-
der av närhet och distans. 

Forskarrollen har förändrats i takt med att aktionsforskningen har använts för 
olika slag av forskning (Herr & Andersson 2005). Aktionsforskare har traditio-
nellt betraktats som utifrån kommande förändringsagenter. Det har antagits att 
ett initiativ har tagits utifrån och frågan har varit hur de ”innanför” skulle kunna 
engageras och involveras i en forskningsprocess. I dag är det betydligt vanligare 
med så kallade insiders som själva har en drivkraft att beforska och fördjupa sin 
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egen praktik, hävdar författarna. Vanligt förekommande syften är behovet av en 
personlig och professionell utveckling och ett önskemål om förändringar i orga-
nisationen. På en skala från att vara en insider som forskar om sin egen praktik 
till att vara en outsider som har en förändringsambition som den söker deltagare 
till, finns en rad variationer, enligt Herr & Anderson som har gjort en typologi-
sering med inspiration från en rad forskare (Herr & Anderson 2005, s.31). 

En utgångspunkt är, för det första, om forskaren är en insider eller outsider i 
förhållande till det sammanhang där forskningen bedrivs. Ur den aspekten var 
jag en outsider som kom till olika nätverk, som i sin tur hade deltagare från olika 
organisationer. De var insiders i sina organisationer och därmed handlade det 
om ett samarbete mellan insiders och outsiders. Ett samarbete som syftade till att 
skapa ny kunskap, förbättra och kritiskt reflektera över sin praktik samt organi-
sationsutveckling/transformation enligt författarnas förslag på vad ett samarbete 
utifrån de förutsättningarna ingår i för traditioner och främst bidrar till.  

Outsidern har sedan olika slag av positioner. Hon kan vara en outsider within 
(Collins 1990 i Herr & Andersson 2005), en position som går utöver att vara an-
tingen eller. I Collins exempel kan vi läsa om en afrikanamerikansk kvinnlig 
forskare, vars forskningsprojekt med deltagare med afrikanamerikansk bakgrund 
gjorde henne till både insider och outsider. Som universitetsforskare var hon en 
outsider, men som svart kvinna var hon en insider med de speciella perspektiv 
på samhället som det innebär för henne av att vara svart och kvinna, menar Herr 
och Anderson. Detta diskuteras även av Reynolds (2001), en svart kvinnlig fors-
kare som skriver om hur hennes identitet påverkade deltagarna på olika sätt – 
svarta mödrar – i ett forskningsprojekt. De välutbildade ville se hennes meriter 
och påpekade tidsbrist och ställde krav som gällde tid och plats till exempel. 
Medan de lägre utbildade mödrarna visade tacksamhet att få vara föremål för 
forskning och varken uttryckte tidsbrist eller önskan om att kontrollera forska-
rens meritlista. 

Jag har till exempel deltagit i processer om genusordningens (Hirdman 1990, 
2001) effekter i våra liv, hur vi har förhållit oss, anpassat oss på olika sätt till 
den ordningen. Som kvinna är jag också utsatt för och del i den maktordning 
som nätverken har bearbetat och försökt att förstå och dela erfarenheter om. Vi-
dare existerar andra egna identiteter och bakgrunder som också påverkar, inte 
minst klassbakgrund (Skeggs 1997). Herr och Anderson (2005) tar upp ett lik-
nande exempel, där en forskare med arbetarklassbakgrund som forskar tillsam-
mans med andra människor från arbetarklassen, har ett perspektiv som forskare 
med en annan klassbakgrund ofta inte har. Det är inte en levd erfarenhet (Ha-
strup 1995). Min bakgrund gav mig samtidigt stöd att relatera och förstå många 
deltagare. I nätverk 4 och 5 hade en majoritet antingen en bakgrund i arbetar-
klass eller en position i ett arbete som ofta betraktas som ett arbetarklassyrke (en 
utgångspunkt kan vara de yrkeskategorier som LO, Landsorganisationen organi-
serar). Viktiga bidrag om klass som identitet har forskare och doktorander vid 
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dåvarande FoU-centrum Söderhamn bidragit till, se exempelvis 2006 och West-
ring Nordh 2007. 

Att vara en outsider within, som författarna kallar det, att ha en förtrogenhets-
kunskap om en viss position och kultur kan ge en fördjupad bild av den lokala 
kontexten. Positionen ger möjligheter, men innebär också dilemman (Herr & 
Anderson 2005). Risken är att förhållningssätt och handlingar inom ramen för 
den klass och identitet forskaren är särskilt förtrogen med, ses som normal och 
tas för given. Det ställer krav, enligt författarna, på att hitta sätt där det familjära, 
det vana, istället ses som något ovant. Jag har använt metoder för att få syn på 
det vana och bryta invanda tanke- och handlingsmönster. I grupphandledning för 
Margareta Berggren, leg. psykolog, tillsammans med en grupp organisations-
konsulter, har jag lärt och reflekterat över en processledarroll, parallellt som mitt 
forskningsprojekt har pågått. För mig har det varit ett viktigt komplement i trä-
ningen till att bli en aktionsorienterad genusforskare, att utveckla min deltagan-
de medvetenhet som Judith R.Brown (1996) använder och som jag återkommer 
till.  

Fyra olika roller 
Att använda flera vetenskapliga fält har för mig skapat behov av att tydliggöra 
inte minst de olika roller forskarrollen inneburit. Detta var även en växande kun-
skap om en forskningsprocess på gruppnivå, där jag såg behovet att tydliggöra 
olika roller för mig själv och för nätverksgrupperna. Det gällde även för delta-
garna på olika sätt, i samband med att olika processer också kunde ledas av olika 
deltagare. I forskningsprojektet har jag haft följande fyra roller: 

1. Expertroll 
2. Processledare  
3. Deltagande erfarenhet  
4. Ledare av analysprocesser 

Expertroll 
Varje nätverk tog sin början med en undersökande fas. Den utmärktes av för-
medlande av genuskunskaper, reflektion samt stöd för och genomförande av del-
tagarnas egna studier om den egna organisationen. Fasen syftade till att skapa en 
för gruppen gemensam plattform att stå på, som skulle utmärkas av det utfors-
kande och reflekterande. Lärande om genus utvecklades parallellt med att vi lär-
de om deltagarnas organisationer ur ett genusperspektiv.  

Min roll bestod i att föreläsa om genus, leda en självreflektion om hur genus 
har präglat var och en, samt förmedla verktyg för att deltagarna skulle kunna 
genomföra egna organisationsstudier ur ett genusperspektiv. Jag var tydlig i nät-
verken med att jag hade flera roller och att i den undersökande fasen var jag 
främst ”expert” i fråga om att tillföra kunskap om genus och bidra med verktyg 
för deltagarnas egna studier. I analyser och bearbetande av deltagarnas egna or-
ganisationsstudier kopplade jag samman dessa med genusforskning och teorier, 



79 

uppgifter som även de hör till expertrollen. Detta ser jag som en form av interak-
tiv process, men fortfarande är interaktionen kopplad till min roll som genusve-
tare. 

Processledare 
Vid bearbetningen av den genuslitteratur som deltagarna hade läst och som vi 
gemensamt samtalade om, samt under den självreflektion om genusprägling som 
ägde rum (hur budskapen om kvinnor och män, flickor och pojkar har sett ut i 
deras liv och hur dessa budskap har påverkat och påverkar dem), var jag pro-
cessledare.  

Efter den undersökande fasen som pågick under cirka sex månader, började 
deltagarna att formulera mål och handlingsplaner och att ta initiativ i sina orga-
nisationer. På nätverksträffarna arbetade vi med motstånd och att göra upptäck-
ter som gjorde rådande normer om genus synliga.  

Tidig genusforskning under 1980-talet har i hög grad problematiserat forskar- 
respektive deltagarrollen – till exempel uppmärksammades att mäns erfarenhe-
ter, intressen och tolkningsprivilegium på olika sätt speglades i olika modeller, 
teorier och metoder (Gunnarsson 2006).  

Min roll bestod främst i att leda processer och så småningom även göra inter-
ventioner av olika slag. Ordet intervention kan betyda flera saker enligt Svenska 
Akademins ordbok. Jag tänker på ingripande eller träda emellan som de förklar-
ingar som ligger närmast, att gripa in i en grupps samskapande av en ”kultur”, i 
normer om vad vi gör och inte gör. Ordet intervention innehåller ett ingripande i 
det normala, med det för givet tagna.   

Det var inte enbart jag som intervenerade. I grupperna kom vi överens om att, 
utifrån en ömsesidig tillit, söka stödja varandra för att därigenom också kunna 
utmana varandra. Det kunde till exempel vara aktuellt i det skede då deltagarna 
skulle formulera mål för sin organisation, ett skede då både jag och deltagare 
intervenerade eller reflekterade kritiskt. Eller i ett skede av att söka skärskåda 
rådande mönster i en organisation, då en intervention också kunde äga rum för 
att utmana någon deltagares förståelse av sin egen organisation. 

En av grupperna, nätverk 4, fortsatte långt efter att projektanslag tagit slut. 
Nätverket leddes då av deltagarna själva och som använde kunskaper om läran-
de, processer och analyser som vi tidigare arbetat med. Jag hade då delvis en 
annan roll då processerna leddes av deltagare. Analysprocesserna fortsatte jag 
däremot att leda. 

Ett begrepp som för mig tydliggör en processledande roll, är deltagande med-
vetenhet. En forskare behöver en medvetenhet om sig själv, en öppenhet, och en 
förmåga att vara självreflekterande, att kunna acceptera tvetydigheter och att 
kunna tänka i helheter (function holistically) (Brown, 1996). Följande resonerar 
utifrån Brown: min forskning är en lång process av interaktioner, som uppstår 
när fler än en person kommunicerar på olika sätt. Jag som forskare och deltagar-
na påverkar varandra på en rad sätt. Därför är forskningsprocessen också kom-
plex då påverkan är ömsesidig. Interaktionen kräver också en villighet att upp-
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täcka vad som sker på flera nivåer. Det sker saker på individuell nivå för alla i 
gruppen, på gruppnivå, i deras organisationer, på känslomässig nivå i stunden i 
gruppen och psykologiskt som påverkar läroprocesser, öppenhet och kreativitet.  

Våra förmågor att bidra till varandra, att bygga tillit och öppenhet, påverkas 
av psykologiska och känslomässiga faktorer. Beteende är kommunikation och 
ömsesidig påverkan. Forskaren behöver kunna använda sig själv som instru-
ment, genom en självmedvetenhet (self-awareness) och en medveten interaktion. 
I den är både tankar, känslor och kropp närvarande. Deltagande medvetenhet 
kräver öppenhet, en vilja att lära känna andra och bli känd av dem. Forskningen 
handlar om levd erfarenhet hos deltagarna. Forskare behöver kunna vara förmö-
gen att handskas med världen av mänskliga erfarenheter. Forskarrollen i ljuset 
av den ömsesidiga påverkan mellan forskare och deltagare, kräver att forskaren 
utvecklar en självmedvetenhet. Det kräver träning (Brown, 1996).  

Under åren som mitt projekt har pågått, har den redan nämnda grupphandled-
ning jag deltagit i, fördjupat min förståelse och mina kunskaper om skeenden i 
grupperna. Det gemensamma kunskapande som skapades i de olika nätverken, 
skapade jag med flera olika grupper där vi gemensamt reflekterade och lärde på 
teman som rörde frågor i min avhandling. Jag har på så sätt använt metodologin 
om ett gemensamt kunskapande som en röd tråd genom hela min process. 

Deltagande erfarenhet 
Jag har redan nämnt några sammanhang där jag var deltagare. I olika former av 
erfarenhetsutbyte, samtal om genusprägling och erfarenheter från arbetslivet, 
deltog jag på lika villkor i rummet. Jag var en röst bland de andra. Kirsten Ha-
strup, antropolog, menar att det inte går att sortera relationer och interaktioner i 
olika observationsfack med det traditionella begreppet ”deltagande observation” 
(Hastrup 1995, Eikeland 2006). Istället använder hon sig av begreppet ”delta-
gande erfarenhet”, en erfarenhet som inte på något avsevärt sätt skiljer sig från 
deltagarnas erfarenheter, istället sker en utjämning av relationen mellan forskare 
och deltagare (Hastrup 1995). Den personliga erfarenheten har flyttat från peri-
ferin till centrum av forskningen (Eikeland 2006).  

Karen Davies (1999) beskriver hur hon i ett forskningsprojekt deltog, snarare 
än observerade, på två förskolor. Närhet blir genom forskningsmetoden som 
Davies använde, nödvändig, menar hon. Personligt engagemang är ett villkor för 
att människor ska lära känna varandra, istället för att se det som farlig partiskhet. 
Men det finns problem med närheten: Davies tar upp balansen mellan en obser-
verande forskarroll och den verklighet som hon befann sig i - en krävande ar-
betsmiljö med få vuxna och många barn. Som "en i gänget" var det svårt att upp-
rätthålla forskarrollen. Efteråt upplevde hon att hennes yrkesidentitet och kritis-
ka förhållningssätt ibland sviktade, men att hennes reflekterande förmåga inte 
försvann.  

En parallell till att växla mellan olika roller ser jag i dansk aktionsforskning 
vid Roskilde Universitetscenter, RUC. Forskargruppen arbetar ofta två och två i 
olika projekt, där de har olika roller - den som facilitator, deltagare och expert. 
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Det går inte att vara facilitator och samtidigt en expert, däremot går det utmärkt 
att skifta roller (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006). Det gäller att veta vil-
ken roll man har just i stunden. Ur en demokratisk synvinkel är det också viktigt 
för alla i rummet att jag är tydlig med vilken roll jag befinner mig i. De danska 
forskarna väljer att vara deltagare vid olika grupprocesser, istället för att ställa 
sig vid sidan av och observera. De eftersträvar att bli involverade, inte distanse-
rade. Annars går de miste om känslomässiga, kroppsliga upplevelser, som de ser 
som en del av forsknings- och kunskapsprocessen. Efteråt reflekterar forskarna 
ihop utifrån de olika roller de haft – på tankar och upplevelser. En annan gång 
växlar forskarna roller, den som deltog fungerar istället som facilitator och 
tvärtom, vilket skapar ytterligare perspektiv på processen. 

Att vara två forskare är ett tillfälle för gemensamma reflektioner och utbyten 
av olika slag. För egen del har jag haft en återkommande tid för reflektion till-
sammans med en konsult, Søren Holm, som har medverkat i nätverken. Han har 
deltagit vid alla tillfällen i nätverk 2, 3 och 5. I nätverk 1 och 4 har han deltagit 
vid några tillfällen. Vi har haft många gemensamma reflektionstillfällen då ske-
enden, tankar, upplevelser, analys och slutsatser av vårt lärande har ingått.  

Jag använder begreppet deltagande erfarenhet om min forskarroll i projektet, 
det stämmer bättre för mig än att kalla det för observation. Det betyder inte att 
det inte finns distans eller reflexivitet inom ramen för det begreppet, det är 
främst en markering av att jag inte ställer mig vid sidan av, som en observatör. 

Ledare av analysprocesser 
Under främst den genomförande fasen, den andra halvan av tiden i de olika nät-
verken, ledde jag olika former av analysprocesser utifrån skeenden i deltagarnas 
organisationer. Det kunde också vara fråga om att leda och stödja deltagarnas 
kvalitativa studie eller deras arbete med handlingsplaner. Genom att söka möns-
ter och koppla samman dessa med genusforskning, genomförde vi ett gemen-
samt tolkningsarbete.  

En analysprocess föregicks flera gånger av att jag hade reflekterat innan träf-
fen. Jag sammanfattade, sökte mönster och kopplade ihop med genusteori och 
gjorde utkast på analys. Vi processade tillsammans och nya perspektiv las till 
eller utvecklades. Men det fanns ett stråk av en expertroll i att leda analyspro-
cesser, som inte fanns i processledarrollen. Därför skiljer jag dem åt, fast det 
finns paralleller i att guida gemensamma lärprocesser.  

Min egen analysprocess 
Jag har fört anteckningar, reflekterat över dem, skrivit papers och antologi-
bidrag samt haft seminarier på RUC (Roskilde Universitets Center) och vid mitt 
eget universitet, där min forskning har granskats och diskuterats. Det har varit en 
form av validering, där mina analyser har prövats i ett vetenskapligt samman-
hang, på seminarier, konferenser och i handledning. När projekten avslutades 
och nätverken inte längre träffades inom projektets ram, kvartstod mitt eget ana-
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lysarbete och skrivande som till slut mynnat ut i denna avhandling. Mitt analys-
arbete har med andra ord pågått parallellt och återförts i gemensamma processer 
men även fortsatt efter att nätverken avslutats. 

Richardson (1997) har ett antal kriterier som handlar om hur ett projekt eller 
en process påverkar. Om jag blir påverkad, hur då i så fall? Känslomässigt eller 
intellektuellt? Skapar det nya frågor? Påverkar det mig att skriva? Eller att prova 
nya forskningspraktiker? Eller till att handla? Mina reflektioner har handlat om 
vad jag såg, blev förvånad över och upplevde. Tidigare forskning har också varit 
en viktig referenspunkt att söka mönster och variationer i förhållande till. 

Jag har haft fortsatt kontakt med flera deltagare och skickat de empiriska ka-
pitlen och reflektioner som omfattat deras egna nätverk och fått värdefulla tan-
kar och reflektioner från dem. Det gäller de fyra förändringsledarna i nätverk 5, 
som jag hade ett omfattande antal möten med utanför nätverksgruppens träffar 
samt en deltagare i nätverk 4. Dessa totalt fem personer har läst och kommente-
rat och vi har träffats och samtalat om texterna. I den processen ställde jag frå-
gor om den berättelse jag återgav kunde kännas igen och/eller om personerna 
hade andra bilder av vad som hände. Ingen av dem hade en avvikande bild av 
vad som hände, utan bidrog istället med fördjupade reflektioner.  Den gemen-
samma processen väckte både känslor och tankar och flera av deltagarna mena-
de att de återupplevde det som hade hänt och blev påminda om vilken stor bety-
delse de gemensamma processerna hade haft. Den processen menar jag är en 
form av validering av mitt material.  

Jag har haft flera återkommande arenor för min egen reflektions- och analys-
process. Löpande reflektioner av skeenden har, förutom med mina handledare, 
gjorts med framförallt Søren Holm, konsult och med Susanne Andersson, fors-
kare i Genusnätverket som pågick parallellt och där jag var processledare. Det 
fanns många likheter i det nätverket och där jag fördjupade och lärde mig ytter-
ligare om normer om genus, förändring och motstånd samt om hur genusteorier 
kan användas och gruppen som metod kan fördjupas. Viktigt forum var även en 
grupp interaktiva forskare, främst från min institution, som bildade en grupp 
som träffades regelbundet för att diskutera och analysera texter och reflektioner 
om våra respektive projekt. En viktig del av mitt eget reflektions- och analysar-
bete var även vid RUC, Roskilde Universitets Center, då jag under två veckors 
tid under hösten 2007 reflekterade med en rad olika forskare och doktorander 
om mitt projekt. 

Närhet och distans 
Att komma nära och kunna ha distans har varit en problematik i alla forskarrol-
lerna. Jag har haft närhet som en målsättning i forskningsprocessen. Fokus på 
relationer behövs för att förstå hur en erfarenhet blir till (Widerberg 1995). De 
interaktiva metoderna och den tid som har lagts ner på att utveckla ömsesidiga 
subjektsrelationer, gav närhet och tillgång till berättelser som jag tror endast 
kommer fram i situationer av förtroende. Strävan efter subjekt-subjekt relation, 
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att söka samtal på lika villkor, finns sedan 1980-talets början i genusforskning 
(Davies 1999, Gunnarsson 2006, Maguire 2001). Efter hand växte berättelser 
fram som handlade om relationer på arbetsplatserna som gav en fördjupad kun-
skap om hur genus görs i organisationer, både relationellt, symboliskt och struk-
turellt. Men det fanns dilemman, som att dras in i gruppens samspel på ett sätt 
som hindrar den egna förmågan att uppfatta skeenden. Med inspiration av Ri-
chardsson (1997) har jag arbetat med att skriva anteckningar som delas upp i 
teorietiska, metodologiska, observerande och personliga anteckningar. Detta 
återspeglas i mina reflektioner som görs löpande i de empiriska kapitlen.  

Ewa Gunnarsson och Christina Hee Pedersen (2004) diskuterar forskarsubjek-
tets ställning i kunskapsproduktionen och att forskningen inom fältet genus och 
organisation påverkas av detta. En rad dilemman är här aktuella, till exempel för 
en forskare som vill föra en dialog om genus med medlemmarna i en organisa-
tion. Forskarens position, egna intressen och föreställningar om förändring på-
verkar, till exempel syn på jämställdhet. En medvetenhet om detta kan ge en be-
tydligt bättre grund för att producera demokratisk, inkluderande kunskap i mot-
sats till mer traditionella vetenskapstraditioner, menar författarna.  Det bidrar till 
att deltagare i forskningen kan få inblick i dessa dilemman och det kan ge per-
spektiv på vad forskning är och kan vara. Forskarens villkor inom fältet genus 
och organisation präglas av en diskursiv kontext som utesluter vissa teman. 
Forskaren behöver - om idealet är förändring och demokratiska relationer – ska-
pa en dialog om teman som exkluderas från samtalet (Hee Pedersen & Gunnars-
son 2004).    

Validitet  
Hur valid eller giltig forskningen är, kan betraktas på flera sätt. Jag ansluter mig 
till Helga Nowotny,  Peter Scott och Michael Gibbons (2001) om att ju starkare 
kontextbundet forskningsfältet är, desto mer socialt robust kunskap (Gunnarsson 
2006). Dessutom har socialt robust kunskap en stark empirisk dimension, den 
kan prövas och utvecklas och handskas med okända och oförutsägbara kontexter 
(Nowotny, Scott och Gibbons, 2001). Att integrera genusvetenskap kan i detta 
sammanhang också ses som ett sätt att skapa en mer socialt robust kunskap 
(Gunnarsson 2007).  Ann-Christine Larsson (2007) framhåller flera viktiga för-
delar med att involvera deltagare i forskningsprocessen. De bidrar till:  

• en fördjupad analys,  
• hjälp med begreppsutveckling,  
• att nya frågeställningar och perspektiv på forskningsfrågan väcks,  
• och till en ökad öppenhet i forskningsprocessen som ger en ökad validi-

tet samt ett högre deltagande och därmed till en större uppslutning bak-
om forskningen.  

(Larsson 2007, s. 57 ) 
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Det gemensamma kunskapandet ger en ökad validitet, vilket jag ser som utmär-
kande i de olika nätverksgrupperna, omfattningen av en gemensam kunskaps-
produktion. De validitetskriterier som Herr och Anderson (2005) har kopplat till 
sin översikt av forskarrollens position, har varit användbara för mig. I förhållan-
de till min position, som outsider within och med syfte att skapa ny kunskap, 
förbättra och kritiskt reflektera över sin praktik samt organisationsutveckling 
och transformation, ingår fem kriterier som kopplas till mål för aktionsforskning 
och som jag här redovisar (Herr & Andersson 2005, s.55-57): 

Outcome validity. Detta kriterium tar upp i vilken omfattning handling upp-
står som leder till någon form av lösning av ett problem som studien ursprungli-
gen hade formulerat.  

Många av nätverkens lärprocesser var direkt kopplade till handlingar som del-
tagarna gjorde i sina organisationer, till exempel olika perspektiv på motstånd. 
Dessa processer ledde i flera fall till nya perspektiv och även nya handlingar. 

Det är relevant för mitt projekt att använda detta validitetskriterium, då pro-
jektet skulle gynna jämställdhet på genusvetenskaplig grund. Det skulle ske en 
jämställdhetsutveckling.  

Process validity är det andra kriteriet och handlar om i vilken omfattning 
problem arbetas med på ett sätt som tillåter en löpande läroprocess för individer 
eller hela system. Hur processvaliditeten ser ut påverkar det första kriteriet, i 
vilken omfattning resultat och användbarhet kommit fram på ett reflekterande 
sätt. I nätverken arbetade vi bland annat med normmodellen (Amundsdotter & 
Gillberg 2003) och med metoden Action Learning (McGill & Brockbank, 2004). 
I båda dessa modeller ingår processer som ska framkalla vilka antaganden som 
ligger bakom vår förståelse, våra handlingar eller en organisations kultur och 
struktur till exempel. I processvaliditeten ingår även kvalitén på relationerna 
som utvecklas mellan forskare och deltagare (jfr Reason & Bradbury 2001). Det 
senare betonas än mer av en riktning benämnd Cooperative inquiry, som enligt 
författarna hävdar att för att en studie ska ha validitet, behöver verkliga relatio-
ner utvecklas mellan såväl gruppmedlemmar som forskare. Graden av tillit och 
erfarenhetsutbyte har påverkat läroprocesserna i hög grad. Det är centralt för 
mig att inte se process som begränsat till en metod, utan snarare ett perspektiv 
som löper genom de andra validitetskriterierna. 

Democratic validity är det tredje kriteriet, som handlar om i vilken omfatt-
ning forskningen är gjord i samarbete med alla parter som har en del i det pro-
blem som utforskas. Om processkriteriet beror på inkluderandet av många rös-
ter, handlar demokratikriteriet om etisk och social rättvisa. I vilken omfattning 
sker forskningen kopplad till den verklighet som omger deltagarna, är ett annat 
sätt att mäta validiteten. I forskningsprojektet användes genusteorier och olika 
metoder samt modeller som en stödjande struktur, medan utforskandet av orga-
nisationerna, och därefter val av handlingar och mål i en handlingsplan, var an-
passat till den lokala variationen i organisationerna. Projektet tog sin utgångs-
punkt från den verklighet som deltagarna befann sig i.  
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Catalytic validity hämtas från Patti Lather (1991) och handlar om hur forsk-
ningsprocessen ger fokus, energi och perspektiv som ger stöd för deltagarna att 
känna verkligheten för att kunna transformera den. Hon tar ett steg till genom att 
tala om en transformation och som kopplar samman en feministisk utgångspunkt 
med delar av aktionsforskningen. Genom att de inblandade fördjupar sin förstå-
else av den sociala verkligheten under processen, kan det ske olika former av 
handlingar för att förändra den (Herr & Anderson 2005). Flera av de metoder 
som vi använde gav stöd åt en katalytisk validitet – genusteorier om makt, det 
arbete vi gjorde för att såväl framkalla som förändra normer samt arbetet med att 
skapa ett fri-um, en arena för att bryta med det invanda (Aagaard Nielsen & Ste-
en Nielsen 2006). Genom den katalysiska validiteten, genom att underminera det 
vi redan vet, som Lather (1991) betonar, kan genus leda till något som går ut-
över gränserna, genusforskning kan leda till en potential för ett paradigmskifte 
(Gunnarsson 2007). 

Dialogic validity. Den sista av Herr och Andersons (2005) kriterier tar upp 
vikten av att vara i en dialogisk reflektions- och granskningsprocess. Det kan 
vara mellan aktionsforskare, det kan vara en överenskommelse med en eller fle-
ra personer att reflektera över alternativa perspektiv på slutsatser till exempel. 
Den formen av dialogisk validitet sker i den akademiska världen, när jag lägger 
fram texter på konferenser eller skriver artiklar och antologibidrag. Den har ock-
så skett inom nätverken, där såväl deltagare som forskare och projektleda-
re/konsulter medvetet tagit på sig en kritiskt reflekterande roll. Jag har diskuterat 
tolkningar med deltagare, som har getts möjlighet till att förtydliga och fördjupa 
tolkningar. Med ett uttalat mål om att det ska finnas tillit i gruppen, har också 
dilemman i organisationerna kommit upp, liksom resultat från deltagarnas egna 
organisationsstudier som visar på en stor brist på jämställdhet. Detta stärker ana-
lysens tillförlitlighet, eftersom det är verkliga problem, verkliga organisationer, 
relationer och människor som kunskapsproduktionen utgår från.  

Det relationella bidrog till att jag var mycket involverad i de olika processerna 
som skedde. Johannisson (2008) påpekar att den iscensättande forskningen – 
som har flera beröringspunkter med mitt projekt - inte kan använda gängse sätt 
att garantera kvaliteten i forskningen. Forskaren är en mycket aktiv del av både 
formande och tolkande av verkligheten och hans slutsats är att forskaren istället 
måste vinna trovärdighet genom att vara tydlig i den slutliga rapporteringen av 
skeenden och visa på konsekvenser i både berättelse och tolkningar. Genom det 
omfattande empiriska materialet som redovisas med mina anteckningar på flera 
nivåer, tänker jag mig en transparens, som ger läsaren möjlighet att förhålla sig 
till materialet på ett kritiskt sätt. 

Steg för steg 
Genom olika processer i såväl omfattning som tid, har jag kunnat göra upptäck-
ter, uppfatta teman, ta till mig insikter, se avvikelser och annat i de processer 
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som jag har sorterat och reflekterat över. Dessa processer har ägt rum, i grup-
perna, med mig som medverkande, och i forskarsamhället främst genom papers 
och antologibidrag. 

Som nämnts tidigare, har jag lett analysprocesser i grupperna. Vi har reflekte-
rat gemensamt såväl utifrån skeenden i olika organisationer som i själva grup-
pen. Dessutom har jag utifrån mina anteckningar uppfattat sådant som har ”flutit 
upp” och tematiserat detta på olika sätt. Det har varit en analysprocess i sig, att 
tematisera mina egna anteckningar. Ett beslut som jag fattade längs vägen, var 
att koncentrera mig på gruppens möten och de processer vi har haft. Följande 
steg får illustrera den del av analysarbetet som jag gjorde i min skrivprocess: 

Steg 1 
Jag tog fram olika processer på tre nivåer: gruppens, individens samt organisa-
tionens (deltagarnas berättelser om organisationen i de flesta fallen). Jag märkte 
att det var en svår uppdelning och sökte ett annat sätt att se.  

Steg 2 
Jag prövade istället att sortera efter teman; ett tema om genusgörande på olika 
nivåer, ett om läroprocesser och motstånd och ett om villkor i ett förändringsar-
bete. Detta togs tillbaka till grupperna och prövades, främst teman kring mot-
stånd som fördjupades. 

Steg 3 
Jag sorterade efter perspektiv på motstånd, en fortsättning på det arbete vi hade 
påbörjat i nätverk 4 främst.  

Steg 4 
Jag sorterade tematiskt efter forskningsfrågorna, om normer, gemensamt kun-
skapande, genus och reflekterade. Att göra dessa olika former av sortering har 
hjälpt mig att få syn på nya saker, att fördjupa mina bearbetningar av anteck-
ningar och tolkningar. Jag arbetade i det här skedet tematiskt, inte med varje 
nätverk för sig, då jag sett många liknande mönster.  

Steg 5 
Jag separerade till sist det empiriska material i tre delar: de första nätverken som 
en första studie i ett kapitel, som utgjorde en viktig grund för det kommande ar-
betet. Nätverk 4 och 5 kallade jag studie 2, men delade upp dem i två separata 
kapitel på grund av en avgörande skillnad dem emellan; det ena bestod av sex 
organisationer och det andra nätverket av en organisation. Jag gjorde det för 
forskningsfrågornas utmejsling, för att kunna se mönster och variationer med 
tanke på nätverkgruppernas olika sammansättning och sammanhang. 

Steg 6 
De händelser som jag uppmärksammat i empirin, delade jag in i tre processer i 
studie 2: framkallande processer, mobiliserande processer och förändringspro-
cesser. Det blev ett cykliskt förlopp som också tydliggjorde själva det totala för-
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loppet i projektet. Studie 1 var tematiskt indelad utan de processerna, eftersom 
jag inte hade identifierat dessa på samma sätt då.  

Steg 7 
Eftersom jag forskat både om vad och hur, bestämde jag mig att skriva två delar 
av ett analyskapitel: ett om motstånd och förändring bland annat, där jag temati-
serar kunskap som skapats, besvarar forskningsfrågan och gör vidare analyser. 
Medan det andra kapitlet skulle handla om hur ett praktiskt arbete kan bedrivas 
utifrån kunskaper och metodutveckling. 

Etiska aspekter 
Deltagarna har deltagit i lärandeprocesser som syftat till att skapa kunskap om 
ett förändringsarbete med fokus på genus och jämställdhet i organisationer. Jag 
har varit tydlig med att säga att alla är anonyma genom att resultaten behandlas 
på gruppnivå och inte relaterats till enskilda individer (jfr Larsson 2007). Jag 
använder fingerade namn på deltagarna i den empiriska texten.  

Deltagarna delade sina erfarenheter, blev speglade och ibland utmanade av 
andra i nätverket. Vidare har flera varit med och lett spridningskonferenser och 
läst texter och bidragit i olika former av dokumentationer. Det fanns en vana och 
ett samtycke i alla nätverken av ett löpande arbete med att utforska, systematise-
ra och dokumentera olika skeenden.  

Jag har vidare följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Det 
första kravet, information, uppfyllde jag genom att informera om min forskning 
i alla nätverksgrupperna. Det andra kravet om samtycke, togs upp i nätverks-
grupperna, där deltagarna samtyckte. I vissa fall behövde jag även samtycke från 
organisationerna, som i nätverk 5, som bestod av en organisation. Konfidentiali-
tet har jag uppfyllt genom att anonymisera materialet och även låtit deltagare 
från studie 2 läsa och lämna synpunkter. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att 
jag inte har lämnat ut mina anteckningar. 
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6. För att se det vi inte ser  

studie 1 nätverk 1 – 3  
Detta kapitel handlar om tre nätverk som pågick delvis parallellt och samman-
lagt under fem års tid och som benämns studie 1. Nätverken var regionala och 
deltagarna kom från sammanlagt 18 olika organisationer. I nätverksgrupperna 
har ny kunskap skapats som har spelat en stor roll för studie 2, som är min ”hu-
vudstudie” i denna avhandling. I de tre nätverken har det gemensamma kunska-
pandet bidragit till metodutveckling och till upptäckter om ett jämställdhetsarbe-
te med perspektiv även på normer och maktrelationer. Erfarenheter gjorda i in-
teraktiva processer har hjälpt till att formulera forskningsfrågor i de senare nät-
verken, som utgör studie 2.  

Jag kallar nätverken för nätverk 1, 2 och 3, i den ordning de startade. I nätverk 
1 delade jag och Minna Gillberg, fil dr i Rättssociologi vid Lunds universitet, på 
projektledarskapet. Företag och organisationer i en region erbjöds att delta i ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt om att skapa jämställdhet. Jag var då projekt-
ledare i ett gemensamt projekt på LO och TCO och deltog för att fördjupa och 
vinna kunskaper om ett utvecklingsarbete för jämställdhet. Projektet benämndes 
”Det hållbara företaget – med jämställdhet i fokus” och tog fasta på den sociala 
dimensionen i begreppet hållbar utveckling (Amundsdotter & Gillberg, 2001). 
Stödjande strukturer skulle ge stöd åt nya normer och handlingsmönster för jäm-
ställdhet. Nätverket var en struktur genom vilket lärande, erfarenhetsutbyte och 
reflektion erbjöds deltagarna.  

Projektet hade en genusvetenskaplig ram. Teori om normer samt Minna Gill-
bergs forskning om miljöledningssystem utgjorde också en grund i projektet; att 
med inspiration från hennes forskning pröva ett systematiskt sätt att arbete med 
jämställdhetsfrågor. Det fanns även en idé att pröva och utveckla kriterier för en 
jämställdhetsmärkning lik miljömärkning. Praktiskt tog sig den idén uttryck i 
olika läroprocesser och reflektioner om jämställdhet och möjliga kriterier för en 
jämställd arbetsplats.  

Nätverksidén var en viktig del av de stödjande strukturerna; att ha flera orga-
nisationer representerade i en nätverkskonstellation och att inte tvingas vara en-
sam från sin organisation, utan helst delta tillsammans med 3-4 deltagare från 
varje organisation/arbetsplats.  

En avsikt var även att i en praktik förändra normer och skapa nya handlings-
mönster, mönster som i sin tur skulle förändra villkoren på arbetsplatserna ur ett 
genusperspektiv. En frågeställning som kom till efter det att det stod klart att de 
deltagande arbetsplatserna var kvinnodominerade, var om jämställdhetsbegrep-
pet var relevant och användbart på arbetsplatser som dominerades av ett kön 
(Amundsdotter, 2002). 
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Projektet var processinriktat och det var uttalat att företagen/organisationerna 
själva skulle äga, formulera och driva sitt eget förändringsarbete. I de stödjande 
strukturerna ingick genuskunskaper och stöd för att genomföra egna organisa-
tionsstudier. En ”verktygslåda” för kartläggning var ett sådant stöd (Amundsdot-
ter & Gillberg, 2001).  

Deltagare från olika arbetsorganisationer skulle gruppvis både ge stöd och in-
spiration till varandra, utveckla en kritisk reflektion om tillståndet på arbetsplat-
sen och därigenom utveckla nya perspektiv för förändring. Och denna process, i 
sin tur, skulle ge vidare stöd åt handlingsplaner för jämställdhet som del av en 
hållbar utveckling. 

Sammanfattningsvis; deltagarna erbjöds och förväntades bidra till tre delar i 
den stödjande strukturen: kunskap om genus, jämställdhet och förändring, meto-
der samt nätverk (tillgång till erfarenhetsutbyte och dialog). Sin egen kartlägg-
ning och handlingsplan med mål och aktiviteter skulle de däremot själva äga. 

Presentation av nätverken 
Nätverk 1 inleddes december 1999 och pågick i 1 år. 14 deltagare (13 kvinnor 
och 1 man) träffades under totalt 12 dagar. Nätverket bestod av 5 arbetsplats-
grupper, med 2-4 deltagare från varje arbetsplats. Alla arbetade på kvinnodomi-
nerade arbetsplatser i ett omsorgsarbete av olika slag (förskola, sjukhem, grupp-
boende). Deltagarna var barnskötare, förskolelärare, sjuksköterskor, underskö-
terskor samt vårdare. Projektet var ett forsknings- och utvecklingsprojekt i sam-
arbete med Lunds universitet. 
 
Nätverk 2 inleddes oktober 2002 och pågick i 1 ½ år. 12 deltagare (8 kvinnor 
och 4 män) träffades under totalt 21 dagar. Deltagarna representerade från bör-
jan fyra organisationer, men efter en period lämnade ett företag nätverket på 
grund av hot om konkurs.  

Deltagarna arbetade inom vitt skilda branscher såsom kyrklig församling, 
grundskola, medieföretag och IT – företag, och de arbetade bland annat som 
vaktmästare, kyrkoherde, journalist, ingenjör, lärare, formgivare och administra-
tiv personal.  

 
Nätverk 3 startade januari 2003 och projektet pågick i 1 ½ år, till juni 2004. 15 
deltagare (11 kvinnor och 4 män) träffades under 17 dagar totalt. Deltagarna re-
presenterade nio olika organisationer, några som enskilda representanter för sin 
organisation, medan andra företräddes av 2-4 deltagare. De kom från vitt skilda 
organisationer såsom kommunal verksamhet, politisk förening, industriföretag, 
sameby och bageri. De arbetade som, bland annat, handläggare, svetsare, ren-
skötare och ingenjör.  
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Teman 
Jag har tematiserat mitt material efter både var som undersöktes, vad som hände, 
om normer, om hur genus påverkat, om motstånd, om att vara en aktör för jäm-
ställdhet och exempel på förändringsprocesser i de medverkande organisationer-
na. I detta skede hade avhandlingens forskningsfrågor inte formulerats. Snarast 
har mina erfarenheter från nätverk 1-3 bidragit till att forma dessa frågor. När 
nätverk 1-3 genomfördes var också mina frågor vidare; den övergripande frågan 
gällde hur ett arbete för en hållbar jämställdhet kan bedrivas.  

Varje avsnitt inleds med en berättande del om vad som upptäcktes och berät-
tades om i nätverken. Det kan vara både vad och hur, eftersom mitt fokus ligger 
både på vad som upptäckts och hur det gjordes. 

Efter varje avsnitt följer en reflektion, det vill säga mina tolkningar. Jag har 
inspirerats av Laurel Richardsons (1997) perspektiv på skrivande av observatio-
ner som ett sätt att öka sin medvetenhet. Jag skriver både vad jag observerar; 
vad jag ser, hör och känner. Och jag gör även metodologiska som teoretiska an-
teckningar. Men även personliga anteckningar, mötet med människor, min oro 
och hur jag påverkas (Richardson 1997).  

Den undersökande fasen 
I den undersökande fasen gjorde deltagarna en rad olika undersökningar av sina 
organisationer. Sammanfattningsvis var det främst följande områden som under-
söktes: 

• Hur kvinnor och män delades upp (antal chefer, projektledare, arbets-
grupper till exempel) i positioner, sysslor, yrkestillhörighet.  

• Statistik över uttagen föräldraledighet och vård av sjuka barn. Avsikten 
var att till exempel se om arbetsplatsen låg över snittet av uttagen pap-
paledighet och hur det egna företagets statistik såg ut i förhållande till 
nationella genomsnitt. 

• Kompetensutveckling – antal dagar för kvinnor respektive män, hur 
mycket det hade kostat och om de har lett till någon förändring av med-
arbetarens arbetsinnehåll. Vidare lönekartläggning, för att se om det fö-
rekom osakliga löneskillnader. Lönekartläggning skulle göras i alla fö-
retag med tio eller fler anställda enligt jämställdhetslagen.  

• Sjukfrånvaro, för att se om det fanns kopplingar mellan kön och till ex-
empel monotont arbete eller möjligheter att påverka sin egen arbetssi-
tuation. 

De olika undersökningarna redovisades och bearbetades både skriftligt och 
muntligt till nätverkens deltagare. Nedan följer ett axplock av upptäckter i den 
fasen: 

Vid en av arbetsplatserna upptäckte förändringsledarna att det existerade ett 
mönster i organisationen att beordra kvinnor övertid eftersom det bedömdes lät-
tare att få kvinnor att acceptera beordrad övertid. De drog sin slutsats utifrån att 
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människor i ledande befattning pratade om det, men inte öppet. Dessutom visade 
en enkätstudie att arbeten inom vård och omsorg uppfattades olika av de män 
och kvinnor som utförde arbetet. De få männen i den yrkeskategorin gav uttryck 
för att arbetet innebar mycket tunga lyft, 66 procent tyckte så, medan endast 10 
procent av kvinnorna, som utgjorde merparten av arbetsstyrkan, var av samma 
åsikt. Ett samtal fördes i nätverket vad det kunde bero på. Deltagarna menade att 
en orsak var att kvinnor är vana vid hårda, nerslitande arbeten och klagar inte, 
medan män ofta har mer kontroll på sina rättigheter och uttrycker missnöje. 

På en annan arbetsplats, en myndighet, bestämdes att alla handläggare ibland 
skulle arbeta i receptionen för att klara bemanning och även skapa en bredd i 
arbetets innehåll. Den manliga deltagaren skulle bli upplärd i receptionsarbete 
av två kvinnor. Han var den enda mannen på avdelningen. Han hamnade inte i 
receptionen, i motsats till kvinnorna. Mannen ifråga menade att kvinnorna skyd-
dade honom från att sitta i receptionen eftersom det var en kvinnomärkt syssla, 
förknippad med låg status.  

En liknande berättelse visade att, på ett företag där både kvinnor och män 
skulle turas om att sitta i receptionen under lunchtid, protesterade männen och 
menade att ”folk kommer tro att de har hamnat på lagret”. Men när det argumen-
tet inte föll i god jord, anfördes istället att ”mäns kissblåsor är så små att recep-
tionstjänst en hel lunch kan stöta på svårigheter”, med påföljd att de inte hamna-
de i receptionen. 

På en arbetsplats genomfördes en enkätstudie om jämställdhet. Det var en 
mansdominerad arbetsplats, där det inte var ovanligt med avklädda kvinnor som 
skärmsläckare och almanackor på samma tema från leverantörer. Enkäten visade 
att de flesta på arbetsplatsen inte ”såg” eller tänkte på detta, utan istället menade 
att det inte förekom bilder av sexuell art på arbetsplatsen. 

En annan arbetsplats upptäckte att resurser till kompetensutveckling av perso-
nalen var mycket snedfördelade. Fem män hade kompetensutvecklat sig för 
drygt 100 000 kronor, medan sex kvinnor hade delat på knappt 35 000 kronor. 
Det hade ”bara blivit så” och den upptäckten var en signal att gå vidare och un-
dersöka orsakerna till snedfördelningen. Och när de undersökte vem som tagit 
besluten och vilka som hade påverkat dessa och på vilka grunder, kunde de kon-
statera att det inte var fråga om ”sakliga” skäl. Snarare en fråga om normer som 
inte var manifesta och beslutade. De gick därför också vidare för att undersöka 
om det fanns outtalade antaganden, normer, kring mäns respektive kvinnors för-
äldraledighet. Vidare undersöktes om arbetstiderna var påverkbara, vem som 
kunde påverka dem och hur en rekrytering egentligen går till. Metoderna de an-
vände var enkät, intervju och samtal om eventuella informella rekryteringsvägar. 
Men de kunde inte se att dessa teman var bestämda efter genus. 

Deltagarna från en kommun undersökte hur kommunfullmäktige fungerade ur 
ett genusperspektiv. De antecknade och räknade antalet talare, talartid, vem som 
informerade och vem som debatterade. Med tidtagarur och anteckningsblock 
dokumenterade de två fullmäktigemöten. Resultatet visade att män gjorde över-
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lägset flest inlägg, samtliga ärenden hade en man som förste talare och samman-
lagd talartid för män var långt mycket längre än kvinnornas. Ingen kvinna före-
drog ett ärende, dessutom var kvinnornas inlägg betydligt kortare än männens. 
De kvinnor som talade gjorde det som sakkunniga, inte för att lägga fram sina 
åsikter. Man kunde också iaktta att då någon kvinna hade talat lite längre än 
vanligt, började flera män i lokalen prata sinsemellan och röra på sig.  

Vid en av arbetsplatserna med jämn könsfördelning undersöktes vilken roll 
styrgrupper och projektgrupper spelade i förhållande till kön. Arbetsplatsen ut-
märktes av att mycket av arbetet pågick i projektgrupper och ett antagande som 
skulle prövas var om det var män som satt i de ”tunga” grupperna, de med stor 
budget, strategiska frågor på dagordningen och med stort inflytande i organisa-
tionen. En enkät gjordes med frågor om kvinnor och män hade lika möjligheter 
att delta i grupperna och vilka som diskuterar strategiska frågor. Dessutom gjor-
des en sammanställning över vilka grupper som fanns och fördelningen mellan 
kvinnor och män i grupperna. Det verkade som att antagandet stämde: män satt i 
de ”tunga” och mer prestigefyllda grupperna.  

Vid en arbetsplats med flest män, men relativt många kvinnor, visade kart-
läggningen att det inte fanns en enda man som hade en kvinna som överordnad. 
De få kvinnor som hade en chefsposition, hade personalansvar för enbart kvin-
nor. Detta förvånande undersökarna, varför det blev särskilt intressant att titta på 
hur rekryteringen av chefer och ledare går till. Undersökningen visade på hand-
plockade rekryteringar som inte annonserats ut ordentligt. Dessutom framkom 
vid en lönekartläggning att löneskillnaden mellan kvinnor och män för samma 
arbete var 3 000 kronor. Men trots försök att förklara detta med sakliga argu-
ment såsom utbildning, ålder, år i yrket, erfarenhet och annat, gick de stora löne-
skillnaderna inte att förklara.  

I en annan organisation intervjuades kvinnor om vilka regler och normer som 
de mött; hur gick det till att göra karriär och få ett inflytande? Flera av kvinnor-
nas berättelser var starka och handlade om att de blivit osynliggjorda, kränkta 
och inte respekterade. När undersökaren återförde sina resultat till organisatio-
nens medlemmar med någon form av maktposition, möttes hon av oväntat ag-
gressiva och förnekande reaktioner. I flera fall att de helt enkelt inte trodde på 
berättelserna, till exempel de om svårigheter att få använda sina kunskaper i or-
ganisationen som flera kvinnor vittnat om. ”Allas kunskaper tas tillvara” var det 
svar som flera gav och i meningen att kvinnornas vittnesmål var falska eller 
otänkbara. Reaktionen kom från män, den kategori som besatt de flesta av makt-
positionerna. Den kvinnliga deltagaren kände sig utsatt och blev överraskad av 
de skeenden och reaktioner som ägde rum när hon återförde kartläggningen. 
 
Jag blev, trots min bakgrund med många år av arbete med jämställdhet, tagen av 
den omfattning av över- och underordning, av ojämställdhet, som kom fram un-
der en relativt kort tid. 
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Samtliga tre nätverksgrupper upptäckte fler uttryck för ojämställdhet än de 
själva hade föreställt sig. I en av grupperna redovisades studie på studie som vi-
sade inte bara på ojämställdhet på en ”saknivå” utan även på hätska stämningar 
och aggressivitet när genusfrågor togs upp. När flera undersökningar visade på 
sådana reaktioner hamnade många i gruppen nära nog i en stämning av chock - 
något blev synligt som de tidigare inte hade sett. Ett censurlock hade legat på 
(Janssen 2005), men nu fick inte censuren längre ett fäste när deltagare efter del-
tagare visade resultaten av sina studier. Styrkan i de egna undersökningarna blev 
tydlig – förutom att faktiskt ta reda på hur organisationen ser ut ur ett jämställd-
hetsperspektiv - var det också en fråga om att börja ”framkalla” det som många 
från början menade att de inte hade sett eller varit medvetna om. ”Hur ska vi 
kunna se det vi inte ser?” frågade en deltagare i början av den undersökande fa-
sen. Redovisningarna var ett sätt att hjälpa varandra att se det som de inte riktigt 
hade sett.  

Den verktygslåda som användes i de första nätverken påminde om jämställd-
hetslagens krav och många undersökte uppgifter om kompetensutveckling, för-
äldraledighet, sjukfrånvaro, representation horisontellt och vertikalt. Deltagarna 
använde också en metod för jämställdhetsanalys, 3 R-metoden (Åström 1998), 
ett stöd för att undersöka och analysera fördelning av resurser och makt.  

Effekten av de egna studierna på gruppen var mångfaldiga; censuren kring 
genus bröts på flera sätt. Det fanns en kraft i att återföra hur det såg ut i organi-
sationen, både i fråga om vad deltagarna studerat men även om bemötande som 
de mötte och observationer de gjorde. Genom att höra varandras upptäckter in-
spirerades flera att gå vidare i sina undersökningar för att ta reda på mer om sin 
organisation. Men det fanns också motstånd i nätverksgrupperna som jag tolkar 
det; arbetsplatsgrupper som inte hade upptäckt något särskilt och som höll genus 
ifrån sig på olika sätt. Det kunde uttryckas i att inte komma till träffarna i sär-
skilt stor omfattning, men främst i att vara i rummet men ändå inte riktigt delta. 
Det gällde inte i det nätverk där undersökningarna så tydligt visade på ojäm-
ställdhet, antagligen blev det en sådan kraftig intervention på gruppnivå att det 
var svårt att inte ta in vad som hade lagts på bordet.  

Det var relativt ”lätt” för deltagarna att hitta uttryck för ojämställdhet genom 
att främst undersöka segregering och resurser. En del av deltagarna började ock-
så upptäcka skeenden som inte var lätta att se från början och som jag tolkar är 
kopplade till censurbegreppet (Janssen 2005): censuren innebär att inte vilja se, 
men om man som individ har gått igenom förändringsrummen och flyttat sig 
från censur, finns en vilja att se vad som i organisationen skulle kunna vara be-
stämt efter genus. Normmodellens tre dimensioner; vilja, kunskap och möjlighe-
ter gäller, som jag ser det, även på individnivån. Individen behöver vilja, kun-
skap och möjligheter (systemvillkor, mandat, tid och resurser) att framkalla vil-
ka normer som finns (Amundsdotter & Gillberg 2003). En vilja krävs för att 
söka efter genusmärkning i det vardagliga samspelet. Deltagaren som tog reda 
på läget i de olika arbetsgrupperna i organisationen och upptäckte olika genus-
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märkningar hade inte gjort sina upptäckter om det inte var så att hon faktiskt vil-
le utforska och se.  

Den kvinna som blev aggressivt bemött när hon återförde sina resultat i orga-
nisationen gick in i ett starkt spänningsfält. Genom att i sin egen organisation 
utforska genus, inflytande och villkor kom upptäckter fram som hon anat, men 
inte anat vidden av. Makten i form av en grupp män, uttryckte motstånd både 
genom att avvisa resultaten men även genom aggressivt bemötande (jfr Wahl m 
fl 2008).  

Hur genus har påverkat  
Olika processer gjordes på temat hur genus har påverkat deltagarnas liv både då 
och nu. Utifrån teorier om genuskontrakt (Hirdman 1990, Haavind 1985) reflek-
terades över vilka överenskommelser som fanns om fördelning av olika sysslor 
– såväl i hemmet som i arbetet – och hur genus kan förstås. En annan process 
var att i könsuppdelade grupper reflektera över vilka budskap som har getts 
kvinnorna och männen i gruppen – som både unga och vuxna, och vilka av de 
budskapen som fortsatt att verka och påverka i dag.  

De individuella reflektionerna inledde arbetet, för att sedan i mindre grupper 
delas sinsemellan och slutligen, söka efter mönster i de olika berättelserna. Detta 
togs därefter till hela nätverket för vidare dialog. Gemensamt för de olika ex-
emplen var att reflektera över sig själv och sin organisation, sin familj för att se 
vad som tas för givet, vem som gör vad och vilka eventuella budskap var och en 
hört, och sedan granska dessa budskap och överenskommelser med hjälp av ge-
nusteori. 

Några mönster för kvinnor som återkom i den läroprocessen var betydelsen av 
att vara duktig, söt, anpassningsbar och att tidigt ta ett ansvar. Att vara hel och 
ren och att inte sväva ut för mycket, var andra viktiga normer. På dessa teman 
och budskap gavs också en rad variationer; kvinnor som blivit stöttade av och 
inspirerade av starka kvinnor som vuxna medan andra hade präglats som ”pojk-
flickor”, vilket i flera fall gett utrymme för att till exempel vara mer fysisk och 
självständig än det generella mönstret. Samtidigt som andra hade tränats att med 
en bok balanserande på huvudet träna sin hållning och gå snyggt. Skötsam och 
omsorgsfull var två egenskaper som återkom i berättelserna. Att bli berusad 
hade många kvinnor fått budskapet att det inte passar sig för en flicka/kvinna. 
Några hade fått lära sig dansa för att undvika dåligt uppförande – att kunna dan-
sa och vara aktiv på dansgolvet var ett sätt att hålla ett ”dåligt” beteende ifrån 
sig. Flera kvinnor hade lärt sig att inte sticka ut, att inte avvika, medan det fanns 
ett fåtal som fått budskapet att ta plats och gärna sticka ut.  

Männen, å andra sidan, hade ofta getts betydligt mer frihet att experimentera, 
som att köra cyklar ner i sjön eller klättra högt upp i ett träd utan att tänka på att 
kläder kan gå sönder eller bli smutsiga. Påfallande många män hade vuxit upp 
utan att behöva ta ansvar eller tränas i ett omsorgstänkande som kvinnornas be-
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rättelser dominerades av. Stå på egna ben, ”bra karl reder sig själv” och tävling 
som en del av vardagen, var viktiga normer i ett mönster för många män. 

Pojkarna skulle reda sig själva, var inte påpassade och formades inte på sam-
ma sätt som flickorna. Många män fick också tidigt budskapet att inte gråta, inte 
vara ”svaga” som flickor. Frånvarande pappor var också mycket vanligt och 
med starka och omsorgstagande mödrar. 

En återkommande kommentar var att, trots att flera generationer var represen-
terade, fanns ingen större skillnad i dessa mönster. 
 
Betydelsen av reflektioner om hur genus påverkat växte för mig. Både genom 
möjligheten att få reflektera hur var och en blivit den de är, men lika mycket ge-
nom möjligheten att få lyssna på andras berättelser och sedan tolka dessa med 
hjälp av teori. Det var en kunskapsprocess med självreflektion som berörde och 
påverkade. Trots att en rad variationer i berättelserna om hur genus präglat 
kvinnorna och männen i nätverksgrupperna, återkom ett genomgående mönster.  

Det skapade en insikt hos många, en insikt som inspirerade till en vilja att gå 
vidare och få veta mer, se mer, förstå mer. Flera män uttryckte glädje över att få 
reflektera och dela erfarenheter med andra män – och kvinnor.  

Jag tänker på metoden som en ingång till att börja reflektera över sin egen ge-
nusprägling, att aktivt reflektera över hur den systemiska nivån har formats i var 
och en, på olika sätt men ändå systemiskt. Trots variationer i berättelserna kvar-
stod den grundläggande maktordningen med kategorin män som överordnade 
kategorin kvinnor. För en del så kallade pojk-flickor öppnades ett bredare spekt-
rum av handlingsmöjligheter – att få vara fysiska, göra ”typiska” manssysslor 
som fiske, köra olika fordon, vara stark. Inga berättelser bröt dock den grund-
läggande genusordningen. Kopplingen mellan det för givet tagna och det ore-
flekterade genusgörandet (Andersson 2008) kunde också lättare göras mot denna 
bakgrund: att lägga märke till hur mycket som bara görs utan att det reflekteras 
över. Samspelet skapar eller bekräftar normer, outtalade antaganden, som starkt 
påverkar organisationens vardagsliv.  

Normer mellan kvinnor i nätverk 1 
Följande handlar om hur några kvinnliga förändringsledare uppfattade sin egen 
aktörsroll på sina arbetsplatser med en stor majoritet kvinnor eller till och med 
enkönade sådana. 

Den första gruppen, nätverk 1, bestod av fjorton kvinnor och en man. Alla ar-
betade inom vård- och omsorg – förskolor, gruppboenden samt sjukhem. Den 
enda mannen var vd på ett av sjukhemmen.  

Vid vår första träff använde vi värderingsövningar som metod för att samtala 
om genus och jämställdhet. Jag hade rollen att leda värderingsövningarna, vilket 
innebar att jag påstod olika saker om genus och jämställdhet som deltagarna 
samtalade om. Jag deltog inte i samtalet, utan agerade som facilitator. För att få 
en möjlighet att reflektera över att vara en förändringsledare på respektive ar-
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betsplats hade jag formulerat följande frågeställning: Vilket är det största hind-
ret mot att arbeta för jämställdhet på arbetsplatsen? 

1. Ledningen ger inte stöd åt ett utvecklingsarbete med jämställdhet i fo-
kus. 

2. Arbetsklimatet mellan personalen präglas ofta av att man blockerar 
varandras idéer och ger negativ kritik. 

3. Organisationsstrukturen (resurser, utrymme, plats, arbetstider) är ut-
formad så att det inte finns utrymme för ett jämställdhetsarbete. 

4. Öppet hörn för egna förslag. 
Var och en skulle, utifrån dessa fyra alternativa svar, placera sig i rummet bero-
ende på vilket svarsalternativ som de fann var det viktigaste. Alla utom någon 
enstaka, gick till den hörna som sa att det är arbetsklimat och blockeringar mel-
lan arbetskamrater som är det största hindret. Därefter kom berättelserna om hur 
det fanns ett klimat på arbetsplatsen där varje nytt initiativ eller förändring riske-
rade att dömas ut och kritiseras: En ung kvinnlig vikarie gav en av de boende på 
sjukhemmet en present på födelsedagen. Hon blev utskälld av arbetskamrater för 
att hon gett en present till en av de boende, för ”så gör vi inte här”.  

En kvinnlig vårdare berättade om en av hennes arbetskamrater som hon tyckte 
hon fungerade bra med. Så fick hon höra av andra på arbetsplatsen att den kvin-
nan gick och talade negativt om henne. Hon blev ledsen och besviken. 

Generellt beskrevs personalmöten som mer eller mindre uthärdliga. Dålig 
stämning, människor som avbröt varandra, negativt prat efteråt i korridorerna, 
mummel och brist på uppmärksamhet på varandra, var några exempel på hur 
mötena var.  

En sjuksköterska gav en undersköterska uppskattning för hennes arbete. En 
stund senare kom undersköterskan tillbaka och sa: ”Du får gärna uppskatta mitt 
arbete, men gör det inte när de andra hör. För jag får skit för det sen.” 

En av kvinnorna i nätverksgruppen sammanfattade ett budskap i berättelserna: 
”Håll dig på linjen annars får du inte vara med längre!” och alla kunde känna 
igen sig. Om man inte höll sig på ”linjen”, riskerade man som kvinna att bli ut-
stött ur gemenskapen. Berättelserna handlade nästan uteslutande om kvinnor. 
Även närmaste chef/ägare var i fyra av fem fall en kvinna.  

I gruppen formulerades önskvärda handlingsmönster, eller normer, som både 
skulle gälla i nätverksgruppen och som inspiration för det egna arbetsplatsarbe-
tet: 

• Respektera varandra (istället för att på olika sätt vara respektlösa). 
• Låt alla komma till tals och lyssna uppmärksamhet till varandra (istället 

för att avbryta, vara respektlös och inte lyssna). 
• Ge varandra aktivt stöd och uppskattning (istället för att inte låtsas om 

varandras styrkor och svårigheter). 
• Ha höga förväntningar på varandra (istället för att nedvärdera var-

andra). 
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• Fira varandras framgångar (istället för att inte uppmärksamma var-
andra). 

• Uppmuntra varandra att vara synliga (istället för att hålla sig på linjen). 
På en av arbetsplatserna tog kvinnorna över personalmötena och förändrade dem 
i grunden efter de handlingsmönster som nätverket hade slagit fast som ”spel-
regler”. De tog steg för steg och var rädda och kände sig obekväma i den synliga 
rollen på arbetsplatsen. De förändrade klimatet och hur genus gjordes mellan 
kvinnor. Personalmötena utvecklades till att vara konstruktiva möten som präg-
lades av respekt och uppmärksamhet. Dessutom växlade kvinnorna perspektiv; 
från att ha utgått från att fler män till arbetsplatsen skulle förändra allt till det 
bättre, till att se sitt eget värde och sin egen betydelse i arbetet.  

I slutet av nätverk 1 genomförde jag intervjuer. En av dem var Elisabeth, som 
arbetar som vårdare på ett gruppboende för psykiskt utvecklingsstörda. Hon har 
varit i yrket sedan 20 år och talar här om relationer mellan kvinnor på arbetet. 

”Övningen vi gjorde som handlade om hur kvinnor är mot 
varandra på en arbetsplats och där många gav exempel på 
negativitet mot varandra, tror jag stämmer. Jag kommer 
ihåg att när vi gjorde den övningen, det var på vår första 
träff, så visste jag inte riktigt vad jag tyckte. I dag skulle 
jag direkt säga att kritik av kvinnliga arbetskamrater är ett 
stort hinder på jobbet. Faktiskt så var jag med om en situa-
tion nyligen, som verkligen bekräftar detta. Det var en tjej 
som arbetade som vikarie. Jag hade berömt henne och re-
kommenderat henne för chefen och jag tyckte att vi kom 
bra överens. Så fick jag höra att hon pratat med flera andra 
och sagt mycket negativt om mig och om hur jag är. Jag 
blev förtvivlad och sedan irriterad och arg. Jag sa till min 
man att jag skulle höra med de andra tjejerna hur det låg 
till. Min man undrade varför jag skulle fråga arbetskamra-
terna, varför pratar du inte direkt med henne? Rakt på sak, 
typiskt män. Nästa dag så gjorde jag i alla fall det, jag sa åt 
henne att hon inte ska gå och prata om mig med andra. Jag 
sa att här är vi ärliga, vi gör inte så mot varandra. Jag är be-
sviken på dig och i fortsättningen får du komma till mig, sa 
jag också. Det var förstås jobbigt för henne, men jag tror 
inte hon kommer fortsätta prata negativt. Jag kände mig 
verkligen nöjd! Att jag faktiskt vågat säga precis som det 
kändes. Och nu fungerar det jättebra mellan oss. Det är nog 
lätt att det blir skvaller mellan personal, även om vi inte 
haft det problemet tidigare. Det är nog brist på uppskatt-
ning som är ett större problem än skvaller. Det är lättare att 
säga ’ah, det är det passet, varför har inte de gjort det där 
och det där’ istället för att tänka efter varför arbetsuppgif-
ten inte är gjord. Det finns en anledning till att de inte har 
gjort det. Man blockeras lite där. Vi gjorde ju en annan öv-
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ning i projektet, när man skulle säga något positivt om var-
andra – egentligen skulle alla på vår arbetsplats fått vara 
med i projektet! Det är nyttigt, det kunde bli en perfekt ar-
betsplats.”  

(Amundsdotter 2002 sid 35) 

 
Intervjun med Elisabeth visar på hur en betydande del av flera kvinnors vardag 
såg ut. Men med hjälp av nya perspektiv och erfarenheter i nätverket gick hon 
emot ett mönster – hon bröt tystnaden och pratade direkt med kvinnan ifråga. 
Samtidigt som vi arbetade med att framkalla normer och skapa nya handlings-
mönster återskapade hon stereotypa föreställningar när hon säger ”typiskt män” i 
beskrivningen av sin man som tyckte att det var ju bara att ”gå rakt på”. Hon 
uppmärksammar också hur svårt det är att inte vara kritisk och negativ till andra 
kvinnor och vilken betydelse det skulle kunna ha att bryta mönster och istället 
backa upp varandra.  

Gruppen reflekterade över vad som händer mellan kvinnor. Utgångspunkten 
var att män som grupp är överordnad kvinnor som grupp, att det män gör och 
karaktäriseras av är högre värderat (Hirdman 1990, 2001). Vi samtalade om hur 
alla de budskap som ingår i ett sådant system kan hållas vid liv, eller rättare sagt, 
hur normerna kan fortsätta leva. Vi använde normmodellen (Amundsdotter & 
Gillberg 2003) som hjälpte till att analysera hur en norm kan leva vidare och hur 
nya normer och handlingsmönster kan skapas. 
 
Nedvärdering av sig själv och andra kvinnor var det som tydligast kom fram i 
samtalen. Nedvärderingen av mig själv och andra kvinnor gör att kvinnors un-
derordning lättare hålls på plats. Det tar sig bland annat uttryck i låga förvänt-
ningar på varandra, något som återkom i många former i samtalen, till exempel 
händelsen då undersköterskan som bemöttes negativt av andra undersköterskor 
när hon fick uppskattning av sjuksköterskan. I det exemplet visade sig dessutom 
klasstillhörighetens betydelse. Just att hon var sjuksköterska, gjorde att hon upp-
fattades vara någon annan, någon som inte var som de. Sjuksköterskan var upp-
vuxen i arbetarklassen, som undersköterskorna. Men hon hade sedan skaffat sig 
lite mer utbildning – och fått en mellanposition. Det räckte för att undersköters-
kan blev utsatt av sina arbetskamrater för att hon tog emot uppskattning av en 
sjuksköterska. Detta skedde på en mycket liten arbetsplats, där sjuk- och under-
sköterskor gjorde många gemensamma sysslor, ändå fanns position och utbild-
ning som en kil mellan kvinnorna. Hur olika kategorier eller identiteter korsas, i 
det här fallet klass, blir ytterligare en påverkan i samspelet (jfr Lindgren 1992, 
1999).    

Kvinnorna i gruppen formulerade och utvecklade hur olika beteenden mellan 
kvinnor spelas upp och håller genusordningen på plats, exempel som just 
nämnts. Den processen startade med värderingsövningen som ledde till deras 
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berättelser. Utifrån deras berättelser föreläste jag om genusordning och mina 
erfarenheter av samspel mellan kvinnor.    

Jag anser att det var en skuldavlastande process, flera av kvinnorna hade då-
ligt samvete för att de kände som de gjorde om andra kvinnor. När kunskapen 
växte fram, att det finns system och strukturer som motarbetar kvinnors samar-
bete, hade det en mycket frigörande effekt och ledde till flera olika initiativ som 
jag strax återkommer till. En effekt av genusordningen, som jag tolkar som en 
förtryckande, en diskriminerande ordning, är att denna ordning införlivas, inter-
naliseras i kvinnor (och i män).  Det gemensamma kunskapandet i gruppen bi-
drog till att konkretisera hur detta införlivade förtryck tog sig uttryck mellan 
kvinnor på arbetsplatserna. 

Kvinnorna i gruppen arbetade alla inom vård och omsorg, i traditionellt kvin-
nodominerade sektorer som är lågt värderade och underdimensionerade (SOU 
1998:6). De var vårdare, undersköterska, sjuksköterska, barnskötare samt för-
skolelärare. Det var arbetarklasskvinnor, även de som hade gått en akademisk 
utbildning var uppvuxna i arbetarklassen. Men det gemensamma täcktes över, 
blev osynligt, av position och utbildning.  

Skeggs (1997) skriver om arbetarklasskvinnorna hon följde i sin forskning, 
om deras ovilja mot användningen av begreppet klass. Hon använder begreppet 
respektabilitet som ett analysverktyg och att vara arbetarklass är att ”inte riktigt 
ha fått till det”. Eller till och med: att vara arbetarklass är att inte ha ett arbete i 
90-talets England. Arbetslös, marginaliserad och utan respektabilitet.   

Kvinnorna i nätverket pratade inte heller om klass, de pratade inte om sig 
själva i termer av identitet och klass. Istället kom klass fram i deras berättelser. 
Att inte ta emot uppskattning uppifrån, inte fjäska eller försöka ta sig upp, var 
kvinnornas egen förklaring till varför en undersköterska inte skulle ta emot nå-
got positivt av en sjuksköterska. Detta bekräftas i Lindgrens (1992) forskning 
om kvinnor i vården och hur mycket klass påverkar kulturen inom de olika yr-
keskategorierna undersköterskor och sjuksköterskor bland annat.   

En viktig användning av normmodellen här var framkallandet av normerna på 
arbetsplatsen, som tog sig uttryck i den vardagliga interaktionen. Genom att ha 
framkallat normerna gick deltagarna vidare för att se vilka normer de istället 
önskade skapa och vilka handlingar som behövdes för att skapa dem. De kom 
fram till att de vill ha personalmöten där kvinnorna upplevde sig inbjudna och 
hade inflytande på, feedback på varandras arbetsinsatser, fokus på ett aktivt 
lyssnande som grund på arbetsplatsen och regler för hur mötena gick till som 
skapade delaktighet. De nya handlingsmönster som deltagarna initierade skapa-
de förändringsprocesser som gav möjligheter till nya normer. 

Lära om motstånd  
Olika lärprocesser gjordes om motstånd. En del kom till nätverken och önskade 
sig en checklista över vad man kan göra när man möter motstånd. Vi kom över-
ens om att utforska motståndet istället på olika sätt; vad är egentligen motstånd? 
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Vad skapar motstånd och vad hjälper mot motstånd? Utifrån dessa frågor arbe-
tade vi i flera steg.  

I nätverk 2 reflekterade deltagarna över vad de hade mött för motstånd och 
vad motstånd kan vara. Ett arbete gjordes även med metoden forumspel, där oli-
ka situationer eller dilemman spelas som dels har en verklighetsgrund i någons 
erfarenhet och dels ett olöst, oönskat slut – gruppen utforskar gemensamt andra 
handlingsalternativ. Flera spel gjordes på temat, till exempel ett där en person 
ska prata om jämställdhet på ett personalmöte och bemöts respektlöst. Genom 
att byta ut den ”utsatta” och pröva olika handlingsalternativ i den situationen, 
bearbetades ett dilemma och nya perspektiv på motståndshantering gavs. I fo-
rumspel är poängen att söka flera alternativa handlingsmöjligheter - inte att söka 
en lösning på ett problem. 

Gruppen inventerade sina erfarenheter för att lära av dem. Frågor som ”vad 
skapar motstånd” och ”vad hjälper mot motstånd” startade en diskussion om vad 
motstånd är. Ibland kan motstånd vara utstuderat och hänsynslöst och ibland kan 
det vara ett tecken på intresse. Nätverk 2 skrev på blädderblock: 

Vad skapar motstånd? 
• Rädsla för förändring. 
• Okunskap skapar rädsla (om man är rädd för att misslyckas, vågar man 

inte försöka). 
• Bristande delaktighet (delaktighet är en grundbult för att trivas, utveck-

las och vilja göra en insats). 
• Tempo – det går för snabbt. 
• Motstånd mot något som är befogat, det kan vara något ogenomtänkt 

som inte borde införas. 
• Motstånd mot för snäva perspektiv där nyttan med en förändring inte 

blir tydlig. 
• ”Förfluten smärta” – jobbiga erfarenheter från det förflutna som gör sig 

påminda. Något i nuet påminner om det gamla som väcks till liv. Ofta 
utan att motståndaren själv förstår varför. 

• Skilda värdegrunder och referenser – så här har vi aldrig gjort. 
• Bristande motivation. 
• Bekvämlighet.  

 
I samtalet om vad som hjälper mot motstånd kom följande fram: kommunika-
tion, respekt och öppenhet är viktiga ledstjärnor som hjälp mot motstånd, mena-
de deltagarna. Lyssna och bemöt de känslor som människor ger uttryck för. Låt 
processen ta tid, det behöver finnas tid till att bearbeta olika förändringar. In-
formation är ofta bristfällig, människor känner sig inte delaktiga om de inte får 
information om kommande förändringar (Amundsdotter 2004). 

Andra idéer på vad som kan hjälpa mot motstånd diskuterades: bryt mönster 
och utse/rekrytera kvinnor respektive män till oväntade positioner. Byt perspek-
tiv på motstånd, från resultat till experiment och lärande. Bara att byta perspek-
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tiv ger helt andra möjligheter att möta och hantera olika former av motstånd, 
menade flera. Ibland kan ett annat sätt vara att agera ”underjordiskt” och ibland 
möta motstånd på oväntat sätt.  

Flera av deltagarna mötte motstånd från sina egna chefer, ofta mellanchefer 
av något slag. Deltagarnas positioner har varierat, några exempel finns av verk-
ställande direktörer och några av mellanchefer. I de flesta fall har det inte varit 
chefer, utan medarbetare som har chefer som förväntas ge stöd åt projektet. 
Ibland har inte stödet som utlovats betytt något i praktiken. Flera deltagare hade 
svårigheter med sina chefer; en manlig deltagare från en statlig myndighet fick 
efter att halva projekttiden gått besked av sin kvinnliga chef att, från och med nu 
får du inte åka på nätverksträffarna. Orsaken var tidsbrist. Han bedömde att det 
inte gick att göra ett meningsfullt arbete utan nätverkens träffar och stöd och det 
gemensamma kunskapandet, så han lämnade projektet.  

En kvinnlig vd för ett privat IT-företag stödde projektet helhjärtat och gick ut 
i sin organisation och gjorde stor sak av projektet. Men redan vid första nät-
verksträffen beordrade hon sina deltagare att inte åka på nätverksträffen utan 
vara på arbetet. Dessutom talade hon om jämställdhet som ett uttjatat begrepp 
och skapade både förvirring och motstånd till projektet, vilket blev problema-
tiskt för de tre deltagarna.  

Berättelser om motstånd 
I nätverk 3 fördes ett samtal om motstånd när halva projekttiden hade gått. ”Jag 
blir inte uppbjuden på dans längre”, sa en av deltagarna. Hon hade märkt att ju 
mer hon förknippades med jämställdhetsarbete på arbetsplatsen, desto färre män 
bjöd upp henne när det var personalfest eller när hon var på något dansställe där 
också kollegor befann sig.  

En annan kvinna sa att själv var hon inte beredd att utmana sin organisation så 
mycket att hon inte längre ”blir uppbjuden”. Ytterligare en kvinna sa att hon har 
märkt mer och mer att hon ställdes utanför en del sammanhang på arbetet. Histo-
rier som kunde kopplas till genus skickades runt via mejl till alla utom henne till 
exempel. Hon menade att begreppet jämställdhet var mycket mer laddat än hon 
hade tänkt på tidigare. 

En annan kvinnlig deltagare hade varit på konferens med sitt arbete och av 
någon anledning bodde männen i en del av konferensgården och kvinnorna i en 
annan. I ”männens” del fanns tv och radio på rummen, vilket saknades i kvin-
nornas del. Flera av kvinnorna gick till receptionen och undrade hur detta kom 
sig. Där sa personalen att hur deltagarna hade förlagts var en ”slump”. När kvin-
norna inte accepterade den förklaringen, kom det fram att det var ett problem 
med att rummen hade olika standard. Om män fick de rummen, klagade dem, 
det var de inte vana vid att kvinnor gjorde.  

Ytterligare en kvinna berättade att hon kände sig lite som en ”outsider”, att 
människor sneglade på henne och så fort något sades eller gjordes som kunde ha 
med genus att göra så fanns det en förväntan från andra som hon beskrev som 
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”jaha, vad ska hon säga nu då?”. Hon kände att hon blivit en sorts polis. Den 
bilden kände många igen, att allt som har med jämställdhet att göra kopplas till 
förändringsledaren. 
 
Jag blev själv påverkad av samtalet som beskrivs i nätverk 3. Vi satt i en cirkel 
och kvinnorna framförallt började berätta vad de utsattes för. Aktörsrollen bör-
jade bli synlig i deras organisationer och med den följde motstånd på olika sätt. 
Genom upplevelsen att inte längre bli uppbjuden till dans fördes samtalet vidare 
om hur synlig var och en egentligen ville vara i fråga om genus och jämställd-
het.  

Det var ett tillfälle då vi inte följde ”planerna” för dagen utan stannade kvar i 
vad som hände i rummet. Genom det processinriktade arbetssättet kunde vi ock-
så göra så: stanna upp i något som blev viktigt och som i det gemensamma sam-
talet blev frigörande och led i ett gemensamt kunskapande om motstånd och för-
ändring, om aktör och struktur.  

Drivkrafterna var starka i nätverken för att arbeta med motstånd. Att gå in i en 
aktörsroll, att vara förändringsledare, aktiverade motstånd på flera olika sätt. 
Metoder som användes – värderingsövningar, forumspel, arbetspapper, fritt flö-
de, erfarenhetsutbyte – bidrog till att synliggöra motstånd och ge perspektiv på 
detsamma.  

I processen skapades nya perspektiv på vad motstånd är – inte något som ska 
övervinnas till varje pris – utan något att lära av och förstå mer av. Motstånd kan 
också rymma möjligheter. I exemplet med männens mer utrustade hotellrum 
blev det synligt hur det var både ett uttryck för en genusordning där män värde-
rades högre och prov på en föreställning att kvinnor inte skulle klaga, utan an-
passa sig. Männen däremot skulle ha klagat och gett uttryck för ett motstånd.  

Att utmana normer  
I nätverk 2 ingick en arbetsplats som hade fyra deltagare, tre kvinnor och en 
man. De arbetade på en grundskola. Gruppen tog upp jämställdhet på möten, en 
fråga som ditintills hade varit en icke-fråga, jämställdhet ansågs inte som en an-
gelägen fråga överhuvudtaget. En av gruppens undersökningar visade att flera i 
personalgruppen ansåg att det förekom olika former av kränkningar på arbets-
platsen. En källa till kränkningar uppfattade flera var en sluten mansgrupp som 
gärna satt tillsammans i personalrummet och högljutt spridde kommentarer om 
homosexualitet, något som flera uppfattade som kränkande. Gruppen av män 
hade en hög status på skolan, de var vita, män och lärare i naturvetenskapliga 
ämnen. De umgicks även utanför arbetsplatsen och hade bildat ett slutet spelbo-
lag som spelade på hästar. 

Nätverksdeltagarna tog flera initiativ för att bryta upp den dominans som de 
uppfattade männen hade. Männen deltog inte på de aktiviteter som ordnades på 
tema jämställdhet – trots att de var obligatoriska i och med projektet. De motsat-
te sig och hånade jämställdhetsprojektet på olika sätt, vilket de fyra deltagarna 
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berättade om på nätverksträffar. Jämställdhetsgruppen kom flera gånger till nät-
verket och berättade, bearbetade och sökte metoder för att hantera det motstånd 
gruppen män uttryckte och den roll den spelade på skolan som normsättare för 
maskulinitet, som de själva uttryckte det. 

De hade tidigare försökt nå gruppens medlemmar genom att lyssna och kom-
municera jämställdhet som en viktig värdegrund. Ledningen agerade inte heller, 
trots att både den och jämställdhetsgruppen ansåg att männen underminerade ett 
utvecklingsarbete.  

Efter processer i nätverket (forumspel och samtal, teori om maktrelationer och 
genusordningar), fick de fyra en idé som de gick vidare med: de bildade ett eget 
spelbolag – det öppna, jämställda spelbolaget för alla som ville vara med. 
Många gick med, dessutom vann de 19 000 kronor redan vid andra försöket. 

”Genusregim kan se olika ut på olika arbetsplatser. Ofta är 
det en grupp av män som anger koden för hur en man ska 
vara på arbetsplatsen. De kan ha många passiva hejaklackar 
både bland kvinnor och män. Jag tror inte vi hade kommit 
på den idén att bryta med normen utan den kritiska läropro-
cess vi gjorde om motstånd. Den bidrog till att vi fortsatte 
att bryta perspektiv och tankar om motstånd när vi kom 
tillbaka till arbetsplatsen, och så kom vi bara på det.” 

Tomaz, lärare 

Men efter att det ”jämställda spelbolaget” bildades, verkade det som en möjlig-
het öppnades även för ledningsgruppen. De kallade in männen och sa att beteen-
det som gruppen stod för inte var acceptabelt, enligt förändringsledarna. Jäm-
ställdhet var en värdegrund som aktivt skulle arbetas med. Det var något som 
vände och ett år senare hade en rad saker hänt på skolan. Jämställdhetsgruppen 
uppfattades av många som en grupp som stod för sammanhållning, öppenhet och 
rättvisa.  

Enligt förändringsledarna skedde förändringar på arbetsplatsen, från att jäm-
ställdhet varit sidoordnat och gruppen med de fyra deltagarna haft svårt att få 
gehör för sitt arbete, växte gruppen och intresset för arbetet.  

”För ett år sedan var jämställdhet något många skrattade åt. 
Det har förändrats. I mitt arbetslag slängdes ironiska kom-
mentarer hit och dit. Så är det inte längre. Det är en process 
som pågår mellan människor. Vi har samtalat och samtalat. 
Fler och fler tar emot bollen och lyfter jämställdhet som en 
viktig fråga.” 

Malgorzata, lärare 

Jag blev förvånad över vilken frihet männen tycktes ha i en möjlighet att på sko-
lan uttrycka sitt motstånd. Processen som de fyra deltagarna hade om motstånd 
och den grupp av män som på olika sätt uttryckte motstånd mot jämställdhets-
projektet, väckte stort intresse hos de andra deltagarna. I nätverksgruppens pro-
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cesser hade vi följt de dilemman arbetsplatsgruppen upplevde med den tongi-
vande gruppen av män på skolan. En informell grupp kan spela en stark roll i att 
prägla de attityder som till exempel uttrycktes gentemot förändringsarbetet. Det 
krävs en stark ledning för att inte den informella gruppen ska styra arbetsplatsen 
menade också deltagarna i sin egen analys av skeendet. Det intressanta var ock-
så att ledningen som dominerades av kvinnor, inte hade reagerat öppet mot den 
slutna mansgruppen, trots att det fanns en kritik och medvetenhet om att grup-
pen av män underminerade jämställdhetsarbetet. Men sedan det ”jämställda 
spelbolaget” hade bildats verkade det som om en möjlighet hade öppnats även 
för ledningsgruppen.  

Genom att starta ett alternativ spelbolag, en konkurrerande värdeskapande 
grupp, påverkades klimatet och maktrelationerna i personalgruppen. Från en si-
tuation där gruppen, de fyra förändringsledarna, på olika sätt hade marginalise-
rats, vände det och gruppen blev en eftertraktad grupp som flera ville vara med i. 
Från att bli förlöjligad av flera och uppfattas som marginaliserade förändrades 
dess position till att bli en kraft som man vände sig till och en som tog en rad 
initiativ till förändring av normer. I slutet av projekttiden hade gruppen utökats 
från fyra till nio personer och fler män satt då också med i gruppen.   

Det går att tolka händelsen ur flera perspektiv: dels som en form av mot-
ståndshantering, dels som ett exempel på hur maskuliniteter gjordes och utma-
nades (Connell 1995) och dels som ett exempel på hur genusordningen totalt sett 
i en organisation påverkades och förändrades av arbetsplatsgruppens ingripande 
mot en dominerande norm. Gruppen av män, gruppen av förändringsledare och 
ledningsgruppen var tre grupper som ömsesidigt påverkade varandra vilket gav 
en effekt i organisationen.  

En invändning skulle kunna vara att förändringsledarna spelade på ”samma 
planhalva” som den maktutövande gruppen av män, men jag tolkar handlingen 
som att den rubbade på tolkningsföreträdet och maktrelationerna och hur genus 
gjordes i organisationen.  

Påverkan på individer i aktörsrollen 
Många deltagare pratade om sina egna ”personliga resor”, hur projektet hade 
påverkat dem på olika sätt. Jag har genomfört några gruppintervjuer och följan-
de är en intervju med de fyra deltagarna på nyss nämnda skola. Intervjun 
genomfördes två år efter att projektet startade (Amundsdotter 2004). 

Malgorzata: För mig är det en utmaning som inte tar slut, jag har utvecklat 
egenskaper som jag inte hade tidigare. Jag sitter inte tyst längre utan säger ifrån 
när något inte stämmer. Det gjorde jag sällan tidigare. Flera reagerar och tycker 
jag har blivit kaxig. Det gäller framförallt män. 

Marina: Jag är inte längre rädd att människor ska bli arga. Jag är här för bar-
nen och jag bryr mig inte om vad andra tycker. Det här står jag för. Då märker 
jag att om man vågar stå upp för något, så dyker folk upp omkring en som tyck-
er som jag.  
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Malgorzata: Jag har blivit inspirerad att läsa feministiska böcker och känner 
igen det som jag har burit på länge. Nu vet jag vad jag pratar om och kan argu-
mentera även privat. Kunskaperna är så viktiga. 

Marina: Jag börjar förstå att människor är rädda. Jätterädda. Vågar man bryta 
lite isar och säga sanningar blir många arga och ledsna. Förvånansvärt många 
som jag tidigare tyckte ganska illa om har jag nu kommit närmare! Jag har lärt 
mig mycket om motstånd och att det ofta handlar om rädsla. Jag står på mig, allt 
fler lyssnar på mig och jag får min vilja igenom mer och mer, men det är lite 
jobbigt också. En ny situation. 

Tomaz: Jag blev arg när någon sa att jag måste vänta i 20 år men jag har insett 
att jag nog får ha tålamod. En person på lärarhögskolan sa att vi som vill följa 
alla vackra mål som finns i läroplaner och andra dokument måste hitta varandra. 
Det går inte ensam, man måste vara flera i en sådan koloss som skolan är. Det 
har vi gjort i den här gruppen, vi har blivit starka och vi går i spetsen för en för-
ändring. Vi litar på varandra och vet att det som sägs mellan oss stannar i rum-
met. Kärnan är att vi vill förändring även om vi tycker olika – och det gör vi! 
Men vi kan mötas. Gruppen betyder oerhört mycket för mig. Jag känner mig inte 
längre otillräcklig och har blivit mycket kaxigare. 

Hanna: Jag har lärt mig så mycket och blivit så påverkad. Först trodde jag att 
jag var blind, men sedan förstod jag att jag inte ville se – det är en stor skillnad. 
Åh, vilken bra arbetsplats, tänkte jag tidigare. Jag som invandrare hamnade i en 
roll som gick ut på att nicka och var glad och positiv. Tidigare tog jag väldigt 
lite utrymme, nu tar jag stort utrymme. Jag har bemötts positivt även om jag 
också ser att många reagerar på mitt nya sätt att vara. I nätverket var jag också 
rätt tyst i början men vårt sätt att sitta och prata och att öppet få berätta vad jag 
känner och ändå bli bemött med respekt, det var som terapi för mig! Mitt privat-
liv var så dåligt. Det har jag också förändrat. Jag är en annan människa jämfört 
med för två år sedan. En som vågar mer och har bättre självförtroende. Att läsa 
böcker är bra, man lär sig teori. Men praktik känns i kroppen! Jag har tränat den 
här förändringen, den sitter i mig, den går inte att glömma. Ingen kan ta det ifrån 
mig. 

Intervju med tre deltagare i Nätverk 3 
Intervjun med tre deltagare i nätverk 3 gjordes under tiden som projektet pågick 
(Amundsdotter 2004). De tre deltagarna arbetade i olika organisationer. Minna 
och Susanne i kommuner och Johan i ett industriföretag. 

Minna: Jag tyckte jag var ensam om att reagera på orättvisor och ville inte 
vara den som folk kallar kvinnosakskvinna. Det har förändrats. Nu känner jag att 
det inte är något fel på mig och jag oroar mig inte för att folk ska tycka ”stackars 
kvinna” för att jag reagerar. Det har blivit legitimt. Andra har varit med och 
lyssnat och jag tänker inte längre att jag är den enda som ser orättvisor. Model-
len Förändringens fyra rum har hjälpt mig att förstå vad som hände tidigare.  
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Johan: Länsarbetsnämnden började ställa jämställdhetskrav på företaget. Då 
gick jag med i nätverket för att lära mig mer, men jag var ärligt talat skeptisk 
och inte särskilt förväntansfull. Två år har gått sedan jag gick med i nätverket 
och det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Gruppen var så bra, alla lyssnade 
på alla, det var roligt och positivt. Jag har påverkats och diskuterar numera ofta 
med vänner och bekanta vilken roll påverkan spelar för hur kvinnor och män är. 
De flesta tror ju att det handlar om gener. Jag har lärt mig mycket och tänker 
annorlunda kring de här frågorna! Sedan försöker jag tänka på hur jag förhåller 
mig till mina barn, så att de kan göra saker utan att det blir pojk- eller flick-
märkt. Jag tror det har påverkat dem och deras val. 

Susanne: Jag läste en bok av Yvonne Hirdman, som skakade om mig full-
ständigt. Jag blev så otroligt ledsen först. Boken (Yvonne Hirdman, Genus – om 
det stabilas föränderliga former, min anm.) går tillbaka ett par tusen år och det 
blev så tydligt hur tankar om kvinnlighet som mindre värt än manlighet genom-
syrar allt. Natten när jag läst ut boken drömde jag mycket. Jag såg sekvenser i 
mitt liv, det var som en film. Jag såg situationer där jag inte hade förstått vad 
som hänt men nu gjorde jag det. Det blev så genomgripande. Till slut vaknade 
jag och var rasande, så rasande att jag inte kunde somna om, varenda kroppsdel 
var spänd. Även om det var en tung upplevelse, var den natten ett slags genom-
brott för mig. Jag pratade med många om boken och alla tankar den hade väckt. 
Frågan om kön är hotfull. Det handlar om mig själv, mitt familjesystem och 
mina goda vänner. Det blir så nära! 
 
I den första intervjun är temat hur mycket deltagarna anser att de har förändrats; 
att inte vara tyst, att tro på sig själv och inte handla på sin rädsla, att börja se och 
att få en annan praktik. Den form av personlig resa som de fyra berättar om gäll-
de inte alla i nätverk 1-3. Man påverkades olika grad i projektet, och en förklar-
ing till att det hände så mycket med just den här gruppen har flera möjliga för-
klaringar:  

Den hade starka drivkrafter för förändring. Deltagarna uppmärksammade sina 
relationer och arbetade med dem som en viktig del av sin grupprocess. 

De inledde förändringsprocesser och var på flera sätt framgångsrika, från att 
vara en jämställdhetsgrupp med låga förväntningar från omgivningen, till att bli 
en grupp som medarbetare kom till och ville bli en del av.  

Nätverket spelade också viktig roll för det som de fyra ger uttryck för, men 
inte minst spelade själva arbetsplatsgruppen en central roll. Jag var ute flera 
gånger på skolan och genomförde träffar med gruppen och tolkar dess samspel 
som centralt för vad de kunde åstadkomma som både grupp och som individer. 

I den andra intervjun finns flera andra perspektiv på vad som kan ha skapat 
starka personliga resor och förändringar. Minna som marginaliserats som ”kvin-
nosaksvinna” och som genom nätverket fick kraft att reagera på orättvisor. Jo-
han som ”tvingades” bli intresserad – hans företag ställdes inför jämställdhets-
krav som skapade ett behov av utbildning och förändring. Men det som han 
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trodde var en enkel kurs eller utbildning, blev istället en resa som påverkade ho-
nom långt mer än han hade tänkt sig. 

Susannes beskrivning av hur en bok om genus kan skaka om hela ens liv ska 
ses mot bakgrund av arbetet i nätverket. Den process som pågick där öppnade 
för en fördjupning och för den upplevelse som hon fick, en upplevelse som kan 
beskrivas som ett uppvaknande.  

Händelser i organisationerna 
Generellt pågick nätverksgrupperna alltför kort tid för att några större föränd-
ringar skulle hinna äga rum i deras respektive organisationer. Men en rad för-
ändringsprocesser initierades och här redovisas olika exempel på det.  

I nätverk 3 deltog två förändringsledare från en kommun, en kvinna och en 
man. De kommunicerade sina lärdomar från nätverket löpande och genomförde 
tidigt en utbildningsdag för chefer, en viktig dag enligt de båda med nya meto-
der för samtal och lyssnande som de tog med sig från våra nätverksträffar. Det 
mål och handlingsplan som de så småningom arbetade fram, handlade om att på 
ett systematiskt sätt bygga in jämställdhet i kommunens olika verksamheter. De 
två utbildade i sin tur nya förändringsledare, två personer från varje verksam-
hetsområde. Alla skulle få en grundutbildning i genus och jämställdhet på tio 
dagar. En jämställdhetsgrupp skulle bildas inom varje nämndområde, till exem-
pel Kultur och fritid. Totalt var avsikten att skapa fyra jämställdhetsgrupper, in-
klusive den ursprungliga gruppen som skulle spela en koordinerande roll. De två 
förändringsledarna gjorde en detaljerad plan som de också började förverkliga; 
utbildningen skulle genomföras under tvår år. Varje nämndområde skulle utar-
beta en handlingsplan för jämställdhet inom sitt område. Personerna, totalt 16 
deltagare som skulle gå utbildningen, förväntades vara intresserade och beredda 
att arbeta med ett förändrings- och utvecklingsarbete. Ett exempel på aktivitet 
var att åka ut och medverka på arbetsplatsträffar om jämställdhet. De gjorde ett 
räkneexempel som utgångspunkt: om alla åker ut två gånger per termin, är bara 
det en insats på 32 arbetsplatssamtal om jämställdhet på ett halvår. Minst en en-
hetschef från varje område skulle delta. Utbildningsdagarna skulle innehålla 
grundläggande kunskaper om jämställdhet, jämställdhetsplan, lagstiftning, sam-
tal om värderingar, målarbete och förändringsledarskap. 

Under projekttiden började de två förändringsledarna att genomföra sin plan.  
En av de deltagande organisationerna, en skola, hade en jämställdhetsdag som 

förändringsledarna genomförde när två år gått sedan projektets start. Särskilt 
uppmärksammades hbt-frågor, homofobi och härskartekniker. I deras undersök-
ningar hade upplevelser kommit fram som visade på upplevda kränkningar. För-
ändringsledarna använde olika metoder från nätverksprocesserna som stöd i dia-
logen. De berättade att efter den dagen skedde ett skifte i hur jämställdhetsgrup-
pen sågs. De mål och den handlingsplan som förändringsledarna utarbetade i 
nätverket, blev antaget som en handlingsplan för hela skolan. Jämställdhet blev 
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också tydligare en ordinarie del av skolans arbete och mål, mer levande och för-
ankrat. 

Ett industriföretag inom nätverk 3 satte som mål att ”Vid företaget X har 
kvinnor och män samma förutsättningar att utvecklas i sina yrken och att utveck-
las som människor.”  

Med den värdegrunden ville de sätta fokus på att utmana genusmärkta arbets-
uppgifter. Ett konkret steg var att utarbeta handlingsplaner för en förändring vid 
varje enhet, som skulle följas upp varje år. Andra insatser var lönekartläggning, 
en satsning på att få kvinnor att söka högre tjänster, att medvetet organisera en 
jämn könsfördelning i arbetsgrupper och att rekrytera underrepresenterat kön. 
Företaget ville uppfattas som ett jämställt företag – både av anställda och sin 
omvärld, i form av konsumenter och kunder. De planerade att mer aktivt använ-
da jämställdhet i sin marknadsföring.  

I nätverk 1 genomfördes en spridningskonferens, där de olika arbetsorganisa-
tionerna berättade om sina tankar för konferensdeltagarna. Följande citat kom-
mer från deltagarnas presentation på konferensen.  

En förskola: ”Vi var från början helt fokuserade på jämställdhet ur barnens 
perspektiv. Men jämställdhet fick en annan dimension efter första internatet. 
Våra mål har vi formulerat utifrån en process som hela personalen gick igenom, 
där vi gemensamt funderade på: vad är jämställdhet för oss? Våra mål är ett le-
vande dokument som vi nu arbetar med. Det är en lång process och vi tar ett steg 
i taget. Framförallt har vi blivit medvetna, till exempel att vi automatiskt tar 
kontakt med mamman då ett barn blir sjukt eller då vi behöver ringa av annan 
anledning. Det ändrar vi på nu. Vi går nu vidare med att arbeta med verksamhe-
ten och videofilma oss med barnen för att kunna lägga märke till hur flickor och 
pojkar bemöts.” 

En annan förskola: ”För oss är det viktigt att synliggöra vårt arbete, arbeta 
med yrkesstolthet och stärka varandra i den rollen. Jämställdhet handlar om ett 
förhållningssätt till människor, det är en fråga om demokrati. Vi har fördjupat 
våra diskussioner och fått syn på mycket mer. 

Vi ser till att hela arbetslaget får ordentligt med tid att planera sitt arbete, vi 
har gjort ett rullande schema för att göra det möjligt. All verksamhet utom för-
äldramöten ska ske på dagtid, så att föräldraskap och förvärvsarbete ska gå att 
kombinera på ett bra sätt.  

Under våren åkte flera av oss till Reggio Emilia i Italien och vi har träffat 
starka, stolta kvinnor i barnomsorgen där. Det har betytt mycket också. Nu har 
vi dessutom gått vidare med ett arbete om konflikthantering på arbetsplatsen, 
som bygger på kunskap om var och ens person.” 

Ett sjukhem: ”Vi har använt en enkät till alla medarbetare, som varit en grund 
för vårt målarbete. Det kändes svårt i början, det här med jämställdhet. Men pro-
cessen har fördjupats. Flera förändringar har nu skett. Vi har anställt män som 
vårdpersonal, vi har utvecklat ett barnrum om det någon gång inte fungerar med 
omsorgen om barnen, dag och nattpersonal byter pass för att öka förståelsen 
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mellan varandra och numer får all personal information om saker som händer, 
inte bara sjuksköterskorna. Dessutom har vi förändrat våra personalmöten, så de 
känns nu meningsfulla och vi har kontakt med framförallt det andra sjukhemmet 
genom detta projekt.” 

Ett annat sjukhem: ”Vi har nu ett måldokument som lever på vår arbetsplats. 
Mycket har hänt, till exempel har vi börjat med att grupper gör sina egna sche-
man, efter individuella önskemål, den så kallade tvättstugemodellen. Alla nyin-
rättade tjänster ska vara på 88 procent, med möjlighet till motsvarande heltidslön 
genom att man arbetar några nätter. Flera har prövat detta och är oerhört positi-
va. Vi tror vi kan locka män genom detta, men också behålla personal genom att 
erbjuda mer individuella arbetstider och tjänstegrader. Vi vänder oss aktivt till 
skolungdomar för att nå pojkar tidigt. I sommar är hälften av de tolv feriearbe-
tande ungdomarna pojkar! Vi har också anställt män som vårdande personal, och 
använder positiv särbehandling och riktade annonser som några sätt att bryta 
könsdominansen på arbetsplatsen.  

Genom det här arbetet är vi på väg att få en riktig jämställdhetsplan, som kan 
leva och utvecklas med oss. Vi har börjat förändringsarbetet på en enhet på 
sjukhemmet. Alla är där mycket positiva till förändringarna. Nu har också detta 
spridit sig till andra enheter, som ser vilka positiva effekter det fått på den enhet 
vi börjat på. Så snart är det dags att gå vidare och sprida förändringarna på hela 
sjukhemmet.” 

Ett gruppboende: ”Vi trodde först inte det skulle gå att vara med i projektet, 
eftersom vi mest är kvinnor, men det gick bra. Vi började med att gå ut med en 
enkät. Nu diskuterar vi jämställdhetsfrågor på alla våra möten. Vi arbetar myck-
et med ökad delaktighet bland personalen. Vi ser också att det går att arbeta med 
jämställdhet som man gjort med miljöledning. Vi har anställt män nu som vårda-
re och vi vill ha fler. Vi tänker starta fadderverksamhet för de manliga anställda, 
ibland är det inte så lätt att komma till en arbetsplats som domineras så mycket 
av det andra könet. Vi har också börjat sprida våra erfarenheter till andra grupp-
boenden som vill pröva den här modellen och till stadsdelsförvaltningen.” 
 
De två förändringsledarna från en kommun genomförde själva långa utbildning-
ar för sina kollegor i kommunen. Det strategiska arbetet som började genomfö-
ras syftade till att skapa ett systematiskt sätt att jämställdhetsintegrera den kom-
munala verksamheten, ett exempel där förändringsledarna tog ett mer långsiktigt 
grepp utifrån arbetet i nätverket. De arbetade med att tänka långsiktigt och både 
tänka på hur de som skötte verksamheten skulle få kunskaper för att kunna jäm-
ställdhetsintegrera och hur stöd och utveckling skulle kunna vara en del av det 
arbetet. Kopplingen till ledningen och ledningens stöd var också en del i arbetet. 
Det fanns en uppenbar ”nöjdhet”, för att tala med språket från Förändringens 
fyra rum (Janssen 2005), hos de två förändringsledarna över vad de gjorde och 
över hur de själva ägde processen i sin organisation med ett stöd från ledningen. 
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De inspirerade också de andra deltagarna i nätverksgruppen att tänka långsiktigt 
och strategiskt. 

De fem kvinnodominerade arbetsplatserna inom vård och omsorg lyckades få 
igång olika slags processer på relativt kort tid. Ett arbete med att definiera jäm-
ställdhet genomfördes och som sågs som ett något abstrakt begrepp eftersom 
knappt några män fanns närvarande (Amundsdotter 2002). Uppvärdering av ar-
betet på de kvinnodominerade arbetsplatserna innebar att de var på väg att skapa 
en ny norm där bland annat stolthet över det egna arbetet uppmärksammades. 
Ytterligare ett mönster var förskjutningen av fokus till att även utforska själva 
arbetsorganisationen som sådan och inte enbart verksamheten.  

Jämställdhet blev en fråga som fanns med på agendan. Det arbete som där-
emot bedrevs på ett av sjukhemmen, att synliggöra normer för samspelet, för 
kulturen på arbetsplatsen, bedrevs endast så länge projektet pågick. Ett avgöran-
de stöd från en ledning som formulerade mål om vad man önskade av projektet, 
vilka slag av förändringar man önskade, hade gjort skillnad.  

Industriföretaget som ville utmana genusmärkta arbetsuppgifter hade behövt 
forma en strategi för den uppgiften. Ett aktivt arbete för att förändra genusmärk-
ningen av sysslor och möjligheter som industriföretaget önskade, hade krävt en 
mer omfattande satsning av en kunskapsprocess med människor i organisationen 
(jfr Abrahamsson 2000, Pettersson 1996). Mål och ambitioner för en förändring 
av ordningen handlade även om interaktionen i organisationen, vem som gör 
vad. En kunskapsprocess om vad organisationen är på väg att utmana genom att 
bryta genusmönster hade behövts för att skapa en långsiktig förändring. 

Avslutande reflektioner 
De flesta av förändringsledarna i de olika organisationerna satt inte i ledningen 
för organisationerna, och så tillvida var projekten ”bottom-up”; organisationerna 
påverkades av verksamhet som startades underifrån, på andra ställen i organisa-
tionen. Ledningens stöd var en del av de krav som ställdes i projekten, men hur 
aktivt det stödet sedan faktiskt såg ut varierade. Det som ofta saknades var mål 
för vad ledningen ville göra för att arbetet skulle gå vidare, mål som ledningen 
själva hade formulerat eller som förändringsledarna hade kunnat formulera. Vi 
hade tydligare behövt uppmärksamma hur det kom sig att ledningarna oftast var 
”frånvarande” i deltagarnas planer och arbeten.  

Påfallande många beskriver hur starkt påverkade de har blivit av projektet. 
Flera talar om ”personliga resor” och om hur de tänker annorlunda, agerar an-
norlunda och ser saker de inte sett förut. För mig har det också varit en personlig 
resa, i vilken jag har arbetat tillsammans med 41 människor från 18 olika orga-
nisationer. Jag har påverkats och påverkat, utvecklats och lärt. Genom att ta del 
av alla dessa människors mödor i en aktörsroll i så olika slags organisationer, 
har kunskap om ett förändringsarbete som fokuserar jämställdhet och makt ska-
pats.  
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Det är möjligt att se både variationer och mönster. Men framförallt slås jag av 
återkommande mönster, teman som återkommer i de olika grupperna, trots att 
deltagarna befann sig i olika regioner och organisationer.  

I designen för nätverk 1 fanns kopplingen till nya normer genom nya hand-
lingsmönster. Ett sätt att se på materialet kopplat till normer är att se graden av 
interventioner som förändringsledarna gjorde i sina organisationer av rådande 
normer, av ”kulturen”. Detta var svårt och gjordes inte totalt sett i särskilt stor 
omfattning.  

En tydlig intervention i den egna arbetsplatskulturen gjordes på sjukhemmet 
och som bland annat handlade om hur genus konstruerades mellan kvinnor. För-
ändringsledarna arbetade systematiskt med att skapa nya handlingsmönster och 
därmed normer för hur interaktionen skulle kunna se ut på arbetsplatsen. De 
skapade en förändring redan under den period som nätverket var igång. Den 
andra interventionen gjordes på skolan med det manliga spelbolaget, där föränd-
ringsledarna startade ett konkurrerande spelbolag.  

Att gripa in i ”kulturen” kan göras på flera sätt; ett sätt är att agera – öppet el-
ler underjordiskt – för att bekräfta eller underminera en ordning. Förändringsle-
darna på sjukhemmet skapade nya handlingsmönster som kortfattat kan beskri-
vas som att inkludera, att lyssna, att uppskatta och att uttala värderingar om vik-
ten av det arbete som görs och vikten av att ha det bra tillsammans på arbetsplat-
sen. Hur normerna förändrades var förändringsledarnas egna tolkningar, efter-
som jag, till exempel, inte gjorde intervjuer eller observationer på arbetsplatsen. 
Sett genom deltagarnas (på sjukhemmet) ögon, ägde flera tydliga förändringar 
rum genom den process som de hade initierat. En tolkning som verkade möjlig.  

Exemplet med skolan och det manliga spelbolaget var ett annat sätt att inter-
venera. Händelserna kan tolkas som ett sätt att underminera tolkningsföreträdet 
som det manliga spelbolaget hade på arbetsplatsen, återigen enligt deltagarnas 
tolkning. Den slutna gruppen, den för män och endast per personlig inbjudan, 
agerade som grupp. 

På de olika arbetsplatserna fanns ofta olika grupper i gruppen, de kunde vara 
både formellt och informellt konstruerade, avsiktligt och oavsiktligt formade. 
Flera av deltagarna fick tydligare syn på dessa grupper. I sig behöver de inte be-
tyda vare sig något positivt eller negativt, de behöver ses i sin kontext. Gruppen 
i det här sammanhanget verkade dock spela en negativ roll för jämställdhetsar-
betet, kanske främst genom att gruppen ställde sig utanför och fick tillåtelse att 
göra det, eftersom ledningen inte först agerade. Att starta ”det öppna, jämställda 
spelbolaget” var både en utmaning och ett underminerande den slutna gruppens 
maktposition.  

Dessa två exempel gav både kunskaper om normativa förändringar, men även 
av själva förändringsprocessen. Det utmärkande i båda fallen var en period av 
reflektion, stöd, planering och lärande om motstånd. Det var en period av mobi-
lisering som jag ser det. Mellan den undersökande, framkallande fasen och peri-
oden av förändring skedde en mobilisering under nätverksträffarna och även i 
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flera av arbetsplatsgrupperna som förväntades ha egna möten mellan nätverkens 
träffar. 

Ramarna i de tre nätverken har varit lika; ett nätverk för jämställdhet med för-
ändringsledare som går igenom en undersökande fas och en genomförande fas. 
Egna organisationsstudier skulle följas av mål och handlingsplaner. Helst skulle 
flera från varje arbetsorganisation delta, och de bildade en arbetsplatsgrupp i 
nätverket. Beroende av lokalt sammanhang och olika projektägare till exempel, 
har det funnits en del variationer. Det betyder också att de regionala genuskon-
trakten har varierat (jfr Forsberg 2006), exempelvis har nätverksgrupper på 
bruksorter gjort andra erfarenheter än nätverksgrupper i storstad.   

Det motstånd som flera av förändringsledarna mötte när de återförde sina re-
sultat från sina studier, gjorde tydligt hur utsatt förändringsledaren kan bli ge-
nom att vara den som synliggör missförhållanden. Viktiga lärdomar var, både att 
inte vara ensam, och att ha ett tydligt stöd från ledningen så att inte förändrings-
ledaren blir den som får bära det som en ledning bör göra och ta ansvar för.   

De personliga resorna som deltagarna berättade om har bidragit till ett mer 
systematiskt arbete med självreflektion. Kopplingen mellan att lära om sig själv, 
att bli berörd och vara en aktör för jämställdhet i sin organisation blev allt klara-
re genom nätverken. Däremot skedde synliggöranden av genus – som att återfö-
ra upptäckten av misstänkt lönediskriminering av kvinnor som grupp till led-
ningen vid en av organisationerna. Det var också en kraftfull händelse, där den 
kvinnliga förändringsledaren, ensam från sin organisation, fick flera aggressiva 
kommentarer vid återförandet av resultatet, både från ledningshåll och bland 
medarbetare. Detta skedde i nätverk 2, det enda nätverk som hade enskilda per-
soner från olika organisationer istället för flera personer från samma arbetsplats. 
En liknande erfarenhet gjordes av en annan av de kvinnliga deltagarna som ock-
så var ensam deltagare från sin organisation. Hon intervjuade aktiva kvinnor i 
den politiska organisation som hon företrädde. I intervjuerna kom berättelser 
fram om upplevelser av kränkningar, diskriminering och att inte ha makt på lika 
villkor. När hon återförde det till män med maktpositioner i organisationen upp-
levde hon sig själv kränkt av det bemötande hon fick. En slutsats jag drar, är att 
antalet har betydelse – att ensam vara den som undersöker, gör upptäckter och 
får kunskaper som sedan ska användas till förändring har inte varit verksamt. 
Det behöver vara en grupp med aktörer som lär, undersöker, granskar och tar 
initiativ till förändringar. 

Det fanns framförallt starka drivkrafter i alla tre nätverken att förändra ”kultu-
ren” – hur det mellanmänskliga samspelet såg ut, interaktionen. Samtidigt sågs 
det som svårt och motstånd blev ett tema för många. Därför var det en lärdom att 
arbeta mer med motstånd, att lära mer om motstånd behövde bli ett tydligare in-
slag i de kommande nätverksgrupperna. 

I takt med min egen utveckling integrerades genusteori och även andra teorier 
allt eftersom, både i mig och i de processer vi gjorde. Men jag tolkar mig själv 
så att som praktiker själv, en aktör för jämställdhet, var jag själv påverkad av 
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dominerande metoder och ramar och använde inte teori på ett sådant systema-
tiskt sätt som nästa studie innebar. 

Ett arbete i könsuppdelade grupper gjordes i alla nätverken, särskilt i aktivite-
ten med metoden livslinjen, den om budskap om hur genus har präglat en person 
relaterat till aktuella genuskontrakt med över- och underordning. Det var lättare 
för män att reflektera över sin överordning och för kvinnor om sin underordning 
(och variationer på detta) i enkönade grupper. Detta kunde sedan bli till ett 
gemensamt kunskapande i den stora gruppen, men först behövde en process 
genomföras i kvinno- och mansgrupper.  

Sammanfattningsvis tog jag med mig följande perspektiv till nätverk 4 och 
nätverk 5: Den undersökande fasen, med framkallningsprocesser, behöver få ta 
tid. Genusobservationer är en bra metod att använda återkommande för att få 
syn på hur genus görs i det vardagliga samspelet. Observationerna blir både ett 
sätt att utforska graden av jämställdhet, men även att träna sig själv till genus-
medvetenhet. 

Kunskap om genusteori behöver förstärkas för att kunna få syn på hur genus 
skapas i organisationerna på ett mer systematiskt sätt. Genusmodellen (Acker 
1999) får bli en utgångspunkt i det arbetet. Genusteorier, såväl litteratur som fö-
reläsningar, kan användas aktivt för att skapa möten mellan teori och praktik.  

Ett reflekterande arbetssätt behöver också användas systematiskt, både själv-
reflektion men även reflektion i det gemensamma kunskapandet. Teorier och 
metoder från aktionsforskningen om reflektion och det för givet tagna blir en 
grund i det (Schön 1983, Argyris 2008, W Johansson 2006).   

Arbete med normer bör lyftas upp på ett tydligare sätt, vad som tas för givet 
och vilka outtalade antaganden som finns och påverkar såväl föreställningar som 
villkor (Abrahamsson 2000, McGill & Brockbank 2004).  

En större vikt behöver läggas vid att utmana normer och det som tas för givet. 
Ambitionen att skapa ett ”fri-rum”, free spaces (Aagaard Nielsen & Steen Niel-
sen 2006, Schwencke 2006) bör göras med stöd bland annat av målarbetet, som i 
sig får vara experimentellt och verkstadsinriktat.  

Målarbetet med den inriktningen har visat sig svårare att jag hade anat. Större 
tid och utrymme behöver läggas på målverkstad för att den ska kunna fungera i 
att arbeta mot vad som ska bli annorlunda, inte bara lite bättre. Metoden utveck-
las och ett starkare fokus läggs på att hjälpa varandra att ”borra” och på så sätt 
arbeta med både realistiska och utmanande mål.  

Modellen Förändringens fyra rum har bidragit till en gemensam förståelse och 
begrepp för vad som sker i både individer, grupper och organisationer. Modellen 
kan säkert användas mer aktivt i de kommande nätverken.  

Ett större arbete kan läggas på gruppens processer av ett gemensamt kunska-
pande, stöd för att bygga en effektiv grupp med ett åtagande om att utforska och 
arbeta med förändring för jämställdhet. Stöd för att skapa tillit är en av de delar-
na, vilket bland annat innebär större grad av självreflektion och att bidra till var-
andras dilemman och möjligheter.  
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7. ”Vår grupp får mig att vilja  
ta initiativ” 

studie 2  nätverk 4 – 5 
Studie 2 består av två nätverk, nätverk 4 och nätverk 5. Inledningen tar upp det 
generella för de två nätverken samt en presentation. Detta kapitel handlar däref-
ter om nätverk 4 och det följande kapitlet, ”Om vi gör annorlunda, då börjar sa-
ker att hända” handlar om nätverk 5. 

Grunden i forskningsdesignen från det första nätverket fanns kvar. Men med 
nätverk 1-3 ägde samtidigt en metodutveckling rum. I det första nätverket fanns, 
förutom en planeringsfas, också en undersökande fas och en genomförande fas. 
Planeringsfasen var perioden innan själva nätverken startade med möten, rekry-
tering, ekonomi, information med mera som huvudsakliga moment. Den under-
sökande fasen inledde själva nätverkens arbete och den genomförande fasen var 
tänkt som en implementeringsperiod av vunna kunskaper och planer.  

På nätverkens nivå upplevde jag det dock som tydligare att använda begreppet 
processer, eftersom händelser, utveckling och förändring i nätverk 4 och 5 hand-
lar om olika former av skeenden som också grep in i varandra – ett kontinuum 
av utveckling och förändring i deltagarna, i gruppen och i organisationerna.  

Dessa skeenden kan beskrivas till formen av tre processer som stundtals grep 
in i varandra, men som ändå kan urskiljas som tre processer av skilda karaktär 
och innehåll: en process av framkallning, en process av mobilisering samt en 
process av förändring. Dessa processer utgör också grund för den struktur ge-
nom vilken händelser i nätverken redovisas. Under det att nätverken pågick an-
vändes inte dessa begrepp, utan de har vuxit fram under min skrivprocess.  
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Det betyder att jag både varit på lokal nivå i ett fall (skolan), i ett annat fall på 
en organisationsnivå i nätverksform och slutligen i ett nätverk med sex olika or-
ganisationer. 

Kapitel 8 om nätverk 4 inleds med empiri från skolan som ett särskilt tema, 
därefter integreras skolan med resten av nätverket i beskrivningarna. 

I de kommande två kapitlen varvar jag reflektioner – anteckningar som kan 
vara observerande, personliga, metodologiska och teoretiska – med det empiris-
ka materialet, på samma sätt som i det föregående kapitlet (Richardson 1997). 

Nätverk 4 
Dispositionen i kapitlet följer de tre processer som beskrivits i den inledning 
som är gemensam för de båda följande kapitlen. Olika teman delas in i framkall-
ningsprocesser, mobiliseringsprocesser samt förändringsprocesser.  

Ett längre avsnitt om skolan, som jag följde under drygt ett år, inleder kapitlet. 
Jag skriver, till skillnad från de i övrigt tematiska händelserna, kronologiskt. 
Tanken är att ge en sammanhållen bild av hur vardagen för en grupp föränd-
ringsledare, både kvinnor och män, kunde se ut. Efter skolan följer tematiska 
händelser utifrån de tre processerna, framkallning, mobilisering och förändring. 
På så sätt ska nätverk 4 kunna följas genom de olika processerna. Reflektioner 
varvas efter de olika händelserna och kapitlet avslutas med sammanfattande re-
flektioner.  

Skolan - ett år med en jämställdhetsgrupp 
Följande händelser är hämtade från denna arbetsplats på en mindre bruksort.  

3 mars 2004 
Det var en bra stämning under mötet. Alla fyra var fulla av energi över att un-
dersöka sin organisation. De hade planer på studiebesök, handlingsplaner och 
olika utbildningsinsatser om jämställdhet. De ville arbeta både med skolan som 
arbetsorganisation och med den pedagogiska verksamheten.  

Anna berättade om fyra flickor som sa att de var feminister. Ingen ville tala 
med dem på fester och de uteslöts på olika sätt ur gemenskapen. Inför en perso-
nalfest hade även de två kvinnorna i gruppen fått uppmaningen av en man i led-
ningsgruppen att ”prata inte jämställdhet ikväll, folk kan bli upprörda med en öl 
innanför västen”. Kvinnorna hade blivit förvånade men hade inte sagt något. 

31 mars 2004 
Marie-Louise kände sig förvirrad och splittrad. Ulf möttes av kommentarer som 
”det där jävla projektet” av sina kollegor. Däremot hade han hört Göran Lind-
berg, länspolismästare i Uppsala och tidigare rektor vid Polishögskolan, tala om 
jämställdhet och mänskliga rättigheter. Ulf var djupt tagen av vad han hade hört.  
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12 maj 2004 
En stor jämställdhetskonferens med olika nätverksgrupper hade ägt rum som 
gruppen uppfattade som lyckad och där de själva hade medverkat. Ulf kommen-
terade att det var så fantastiskt att möta så mycket intresse och nyfikenhet om 
jämställdhet. Här på skolan får man sällan stimulans eller respons, sa han. Johan 
menade också det varit så lärorikt. Anna tyckte det var fantastiskt att höra alla 
förändringsledares personliga resor. 

Kartläggningen av organisationen visade på löneskillnader som inte kunde 
förklaras med annat än kön. Det kom oväntat, de utgick från att det inte pågick 
lönediskriminering. En annan förvånande sak var att arbetsplatsen dominerades 
av män, 60 procent. De hade alla uppfattat att arbetsplatsen bestod av lika 
många kvinnor som män. På det stora industriföretaget på orten är 20 procent 
kvinnor, men där uppfattade många att det var en jämn fördelning också, sa Ma-
rie-Louise. 

Under helgen blev en ung kvinna våldtagen i parken, kvinnan går på skolan 
och den unga mannen som våldtog henne satt nu i häktet. Han var inte svensk-
född, pojkarna på skolan sprang och sa ”han ska dö”. Hur ska man agera? var 
den fråga som dominerade mötet. Det blev till slut en personalkonferens. 

28 september 2004 
Första träffen efter sommarlovet. Marie-Louise kände sig splittrad, svårt att vara 
förändringsledare och samtidigt lärare. Ulf hade skilt på två unga kvinnor som 
slagits. Rektorn har slutat och den nya rektorn kom in på mötet. Samtal med ho-
nom om förändringsarbetet ska vara frivilligt eller inte. Fördelar att jobba med 
dem som vill, men nackdel att folk får välja och inte skapa en gemensam hand-
lingsplan. Rektorn menade att det inte ska vara frivilligt, vilket det inte heller 
blev. 

Gruppen arbetar med mål och tycker det är stimulerande. De sätter mål om 
förändrad könsfördelning i ledningsgruppen och om lika villkor för att påverka 
och ha inflytande. 

26 oktober 2004 
Genusforskaren Stina Jeffner hade varit på skolan och talat om våldtäkt. Ulf 
hade dessutom läst böcker om våldtäkt och sa att han inte tänkt på mäns förtryck 
av kvinnor så tydligt som han gjorde nu. Han tänkte på hur män beskär kvinnors 
rörelsefrihet och att han inte insett vidden av det. När Ulf berättade om hur han 
påverkats blev de två kvinnorna – och jag – starkt påverkade. Egna erfarenheter 
av våld eller hot från män gjorde sig påminda, men blandades med värme och 
hopp med stöd i Ulfs utveckling.  

Ett våldtäktsförsök under den gångna helgen hade påverkat honom, två män i 
en park hade försökt våldta en kvinna. En bil hade dykt upp och männen sprang 
därifrån.  

Det finns en mansgrupp på skolan. De träffas mest och dricker öl, sa någon. 
Men varför finns gruppen egentligen och vilken betydelse får den, sa en annan. 
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En gång hade skolans kvinnogrupp serverat männen öl. Anna var med, men vill 
inte längre, hon tycker inte att gruppen har någon funktion. Men hon tyckte det 
var svårt att säga det och hittade därför på andra anledningar att inte komma. Ulf 
var med i mansgruppen och tyckte också det kändes svårt att säga nej: ”om jag 
lämnar blir jag sedd som en förrädare”, sa han.   

Jag valde att leda en process där en person var i fokus och fick utrymme att 
både reflektera och uppleva det som behandlades, våld och förtryck. De andra 
lyssnade och gav sedan sina tankar och upplevelser, som en återkoppling till 
personen i fokus.   

Därefter kopplades känslor som fanns, de tankar och erfarenheter som kom-
mit upp, med teori. Begreppet hegemonisk maskulinitet (Connell 1995) diskute-
rades, hur några i mansgruppen satte en norm för hur män ska vara och att de 
flesta i gruppen var medföljare i den norm som sattes, i den maskulinitet som 
gjordes. Hur kan man bryta ett grupptryck och handla annorlunda? Likt erfaren-
heter från de tidigare nätverken, kom förändringsledarrollen upp till diskussion, 
vad var och en i sin aktörsroll var beredd att stå för och göra. Ett tema som åter-
kom regelbundet. 

24 november 2004 
Lärarna har fått en bok om jämställdhet att läsa och flera har uttryckt ilska över 
att behöva läsa.  

15 december 2004 
Gruppen gjorde en sammanställning över styrkor och svårigheter i sitt jäm-
ställdhetsarbete. De satte sedan de stjärnor vid de områden de tyckte var vikti-
gast att börja arbeta med.  

På plussidan fann de att: 
• Gruppen är goda bärare, kunskapsbärare, ett bollplank. 
• Handledningsstöd viktigt. 
• Lönekartläggning som ledde till en revidering av lönerna. 
• Gruppsamtal om kartläggning bra. 
• Pedagogiska möten uttrycker kraft. 
• Bra föreläsningar för skolan . 
• Alla elever har hört ordet jämställdhet. 
• Undersökningar av kultur och struktur gjorda som ger oss bra underlag. 
• Fokus på arbetsplats det viktigaste, att börja med oss själva. 
• Positiv uppmärksamhet i media. 
• Med i två böcker. 
• Vi är flaggskepp för jämställdhet i regionen. 
• Parallella processer pågår i vår kommun. 
• Starkt stöd från ledning. 
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På minussidan, svårigheter, fann de följande: 
• Svårt med konstruktiva gruppsamtal mellan kollegor. * * * 
• Härskartekniker finns och används aktivt mellan kollegor. 
• Negativt arbetsklimat för vår grupp och de pedagogiska träffarna. 
• Brist på uppföljning av föreläsning/insatser. * *  
• Brist på sorl, prat om värdegrund, om böcker, om perspektiv, om peda-

gogik. 
• Jämställdhet är lågt prioriterat och en stor grupp är oengagerad. 
• Lågprioriterat, oengagerat, stor grupp. 
• Frågan berör inte folks känslor, de struntar i den. * *  
• Brist på strukturer i det arbete vi gör. 
• Ledningsgruppen inte bärare av budskapet. Tid –prioritering. * * * * * 

 
Lennart, rektorn, var med, vilket gruppen uppskattade mycket. Av svårigheterna 
fick varje person välja de två – tre viktigaste områden att jobba med i första 
hand (se antal stjärnor). Ledningsgruppens brist på engagemang och prioritering 
var den fråga som hamnade högst upp, följd av svårigheter att föra konstruktiva 
gruppsamtal mellan kollegor. Brist på uppföljning och att människor inte är be-
rörda av frågan låg på samma nivå.  

Vi analyserade gemensamt resultatet och kunde se att två av frågorna handla-
de om interaktionen, den som gäller samtal och berördhet. De två andra frågorna 
handlade om ledningsgruppen, brist på engagemang men även brist på strate-
giskt arbete. ”Det här är det största förändringsarbetet vi gjort” sa någon. ”Vi 
måste fundera på hur det ska synas”. En slutsats var också att gruppen mycket 
tydligare ska arbeta på uppdrag av ledningsgruppen. Det var alla nöjda med. 
Gruppen bestämde också att ha ett dialogmöte mellan jämställdhetsgruppen och 
ledningsgruppen. Jag skulle vara samtalsledare och på agendan skulle jämställd-
hetsgruppens förslag till mål och aktiviteter stå. 

2 februari 2005 
Anna och Marie-Louise skulle föreläsa för Lärarförbundet, de var inspirerade 
och lite nervösa. Vi planerade för mötet med ledningsgruppen. Det skulle präg-
las av samtal och reflektion. Jämställdhetsgruppen skulle få en möjlighet att vara 
tydliga kunskapsbärare, de hade alla fyra skaffat så mycket kunskaper om genus, 
förändring och jämställdhet.  

23 februari 2005 
Vi träffades på Folkets hus, i källaren. Ledningsgruppen bestod av åtta män och 
en kvinna som började med att säga att hon var sekreterare i gruppen och att hon 
själv inte tänkte delta i något samtal, utan antecknade. Jag sa att hon var väl-
kommen att delta så gott det gick och samtidigt föra anteckningar, vilket hon 
också gjorde. Jag satte mig på kortsidan av bordet. Eftersom jag skulle leda mö-
tet tänkte jag det var bra att synas för alla. En av männen i gruppen kommente-
rade ”jaså, du sätter dig där du”.   
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Jämställdhetsgruppen turades om att prata om centrala frågor som har kommit 
fram genom deras omfattande undersökningar och samtal. Det handlade bland 
annat om kompetensutveckling, lön, möjlighet till att förena arbete och familj. 
En enkät visade att män trivs i större grad än kvinnor. En diskussion om led-
ningsgruppen följde, att det är en så total dominans av män ligger i strukturen, sa 
någon. För man sitter i gruppen efter position, och de som leder olika program är 
män. 25 procent upplever att det pågår en könskränkande jargong på arbetsplat-
sen, fortsatte en av jämställdhetsgruppens deltagare och sa att det behöver vi 
verkligen göra något åt.  

Flera i gruppen uttryckte uppskattning över samtalet, men några i lednings-
gruppen hade inte sagt ett ord på hela mötet. Jag avslutade mötet med att gå la-
get runt och att alla skulle säga något de tyckt varit engagerande, användbart el-
ler positivt med dialogen och informationen från gruppen.  

Två av männen vägrade säga något. Jag stannade kvar vid en av dem och sa 
att jag ville att han skulle säga något. Då blev han mycket aggressiv och skrek 
”Ja, det kan du ju säga, men du får ingenting av mig!” Ingen sa något, det var 
tyst, tankarna for genom huvudet på mig. Vi skulle precis sluta och jag valde att 
avsluta.  

16 mars 2005 
Det råder ett stort motstånd från flera på skolan, berättade förändringsledarna. 
Vissa medarbetare driver frågan om omröstning om jämställdhet. Det skulle väl 
vara något med en omröstning där jämställdheten röstades ner, kommenterade 
en. Hur skulle politiker, media och Skolverket handskas med det? 

Marie-Louise och Johan hade varit ute och talat på det naturvetenskapliga 
programmet om att undersöka och granska genusperspektivet i undervisningen. 
Läraren på programmet drev hårt att genus helt saknar betydelse, allt är könsne-
utralt. ”Det finns flera enkätsvar som visar på mycket könade villkor och situa-
tioner: flickorna är de som städar när eleverna har labbat, dåligt självförtroende 
hos flickor och stödresurser som går till pojkar” hade Marie-Louise sagt till den 
manliga kollegan. Men hon lyckades inte nå fram och det blev en spänd och 
obehaglig stämning, tyckte hon. En annan kollega kom fram senare och menade 
att hon borde prata med den där manliga läraren och lät förstå att Marie-Louise 
kanske borde göra något åt den växande konflikten. Mannen själv kom fram till 
henne och ville tala ”mellan fyra ögon”. Hon funderade på hur hon skulle göra.  

6 april 2005 
Gruppen var tagen över mötet med ledningsgruppen och reaktionerna på mig 
som samtalsledare. Man accepterar inte en kvinna som kommer in och leder, var 
en kommentar. Vi pratade om att jag genom att sätta mig på en ”ordförande-
plats” hade utmanat maktrelationerna i gruppen, och därför blev jag tillsagd. In-
tressant att ingen i ledningsgruppen sa något när mannen som blev aggressiv 
vägrade svara på min fråga. Vi pratade återigen om olika former av domineran-
de, lokala maskuliniteter.  
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Ulf och Johan var i full gång, de tyckte det var spännande samtal som pågick 
om jämställdhet. Marie-Louise var inte där, hon var sjukskriven i två veckor och 
skulle sedan arbeta halvtid terminen ut. Hon visade utbränningssymptom.   

Ständiga förhandlingar med ledningen om tid för förändringsarbetet. De för-
väntas göra detta på minimalt utrymme. 1,5 timme per vecka var en utgångs-
punkt. Vad hinner man på det? undrade gruppen. 

1 juni 2005 
En hel dag med reflektion. Motstånd diskuterades mycket, vad hade kunnat gö-
ras annorlunda, det massiva motståndet som gruppen, främst kvinnorna, hade 
mött. Hur skulle det kunna sett annorlunda ut? Marie-Louise var med, hon arbe-
tade halvtid. Hon tyckte gruppen spelat en oerhört viktig roll för henne.  

Samtal fördes i gruppen om man ska fortsätta att arbeta med jämställdhet un-
der de villkor som tycks gälla. Marie-Louise och Anna är utbildade genuspeda-
goger, de önskar arbeta på halvtid med jämställdhet både i verksamheten och i 
organisationen. Men får inte det. Ledningsgruppen hade tagit hela måldokumen-
tet, de var gruppen nöjd med. Men ledningsgruppen hade klagat över ett par 
stavfel. Högljutt.  

Gruppen talade om strategier. En personalkonferens hade genomförts, där 
rektorn tydligt hade stött arbetet. Men de flesta var tysta på konferensen. Grup-
pen talade om hur man kan bygga stödjande strukturer, arenor för reflektion.  

Ledningsgruppen är på väg att förändras ur ett könsperspektiv. Två män slutar 
och tre kvinnor kommer in. Gruppen planerade ett pedagogiskt café, en form för 
utbyte av jämställdhet i den pedagogiska verksamheten.  

Det var en stundande sommarlovsavslutning, gruppen ingick i nätverk 4 och 
där fortsatte olika processer för att lära om och utveckla ett förändringsarbete. 
Mina resor till arbetsplatsen avslutades i och med sommaren 2005. 
 
Jag fick anledning att reflektera över hur en rad faktorer samverkade på olika 
sätt. Det gamla brukssamhället med byggnader som påminde om den tiden; dis-
ponentvillan, arbetarbostäderna, Folkets Hus och pizzerian. Skolan som hade 
rykte om sig att vara familjär, elever och lärare i stor utsträckning i samma loka-
ler, en platt organisation. I det familjära fanns en patriarkal ordning med en led-
ningsgrupp bestående av män, högre lön till männen, och en mansgrupp på sko-
lan som satte tonen för en lokal maskulinitet (Connell 1995).   

När maktrelationerna utmanades på flera olika sätt, till exempel genom för-
ändringsledarnas kartläggningar som spräckte bilden av den familjära organisa-
tionen och istället visade på en organisation där männen generellt sett tyckte allt 
var på lika villkor. Eller när jag ledde samtalet i ledningsgruppen och bara var 
jag slog mig ner förorsakade spänningar. Stundtals verkade motståndet obegrip-
ligt stort men också brutalt. Det fanns paralleller till skolan i nätverk 1, som ock-
så inledningsvis möttes av förlöjliganden och hätska kommentarer. Här fanns ett 
underliggande hot om våld som jag tolkar det, som när en man sa till en av de 
kvinnliga förändringsledarna att han ville tala med henne ”mellan fyra ögon”, ett 
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sätt att utöva makt. Han kunde annars ha sagt att ”jag vill gärna samtala själv 
med dig, därför att…”. Men det gjorde han inte och hans utspel fick också ef-
fekt, Marie-Louise blev illa berörd och kände sig utsatt. Hon hamnade i en of-
ferposition i förhållande till honom, och när hon sa nej till hans krav, konstrue-
rades hon som den som inte vågade eller orkade. Ansvaret lades på henne (jfr 
Wahl m fl 2008).   

Min roll som processledare gjorde att jag diskuterade med gruppen om att en 
del av processen behöver läggas på vad som händer med var och en. Det var ett 
starkt spänningsfält och motstånd som uttrycktes, att en del av det gemensamma 
kunskapandet också behövde bli en ömsesidig reflektion som omfattade alla. 
Alla var också med på det, vilket kom att leda till en stark process med känslor 
av utsatthet. Men även insikter, som till exempel hur Ulf kunde se att mäns hot 
om våld mot kvinnor innebär att beskära kvinnors rörelsefrihet.  

Jag tolkar det så, att i jämställdhetsgruppen träffades en överenskommelse där 
processen var tillåtande och öppen för flera aspekter i förändringsledarrollen, 
och som gav det möjlighet till insikter och fördjupning om genus och normer. 
Eftersom utgångspunkten var att genus många gånger är något oreflekterat och 
censurerat, innebar avcensureringen (Janssen 2005), den ömsesidiga reflektio-
nen, en ökad grad av medvetenhet och insikt, också starka känslor, sorg, ilska, 
förvirring, men även glädje och inspiration. Mötet med ledningsgruppen var ett 
sådant exempel, där mötet i sig täckte av en ordning som väckte starka känslor 
och behov av bearbetning och analys.  

Mötet med ledningsgruppen var laddat. Att två av männen i ledningsgruppen 
inte bidrog på något sätt under de två timmar mötet pågick, uppfattar jag som 
anmärkningsvärt och kan tolkas som att männen i gruppen – och den kvinnliga 
sekreteraren som inledningsvis deklarerade att hon endast skriver och inte kom-
mer att säga något – backade upp varandra i ett motstånd. När en av männen sa 
att han inte ville säga något om mötet och jag stannade kvar i det, väntade in ho-
nom, utmanade jag ordningen. Det blev tyst och spänt, men inte någon av män-
nen sa något. Efter en stund meddelade han på ett mycket aggressivt sätt att jag 
inte ”får något” hur mycket jag än väntar. Här bröts censuren genom att maktre-
lationer utmanades (Janssen 2005) eller det kan ses som att jag blev en katalysa-
tor som aktiverade genusordningen (Wahl m fl 2008). De flesta gick in i konflikt 
och förvirring, ett hoppfullt men smärtsamt läge. I konflikt och förvirring har 
något blivit synligt, det familjära var villkorat men fanns inte längre. Och det 
krävs vilja, för att relatera till normmodellen (Hydén 2002, Amundsdotter & 
Gillberg 2003), för att kunna bestämma sig för att forma nya handlingsmönster 
och nya normer. Risken är annars stor att man går tillbaka och in i censuren 
igen. Rummen mellan censur/förnekande och konflikt/förvirring kan liknas vid 
svängdörrar där både individer, grupper och organisationer kan röra sig fram och 
tillbaka relativt obehindrat. Och det krävs en vilja för att stanna kvar och gå till 
botten i konflikt/förvirringsrummet, för att kunna nå en vändpunkt och gå vidare 
mot förnyelse (Janssen 2005).  
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Arbetet på skolan präglades av rörelsen i dessa ”svängdörrar”, det gällde både 
ledning, gruppen och organisationen. Samtidigt fanns krav på och aktiviteter för 
en förändring; inspirerande pedagogiska caféer, betydelsefulla möten mellan 
både kollegor och mellan elever och lärare i processen om genus och jämställd-
het.   

Jag uppfattar att det var ett starkt bidrag till jämställdhetsgruppens arbete att 
integreras i nätverk 4 och i möjligheten att kunna lämna skolan för att möta 
andra organisationer och förändringsledare. För mig var det speciellt att komma 
så nära, att ha varit med under en ganska lång tid och både ha träffat gruppen, 
ledningen men även elever och personal. Det blev också tydligt vilken betydelse 
det regionala genuskontraktet hade (Forsberg 2006).  Klasstillhörighet spelade 
en stor roll. Det fanns en ansats till jämbördighet i relationerna mellan personal 
och de unga på skolan. Men genusrelationerna, genusordningen utmanades inte, 
den patriarkala ordningen, den som till slut kom att utmanas av jämställdhets-
gruppen.  

Framkallningsprocesser 
Under rubriken Framkallningsprocesser redovisas här fyra olika teman. Det för-
sta handlar om en av arbetsplatsgruppernas egna studier (Amundsdotter 2004), 
sedan följer händelser som handlar om hur genus påverkat deltagarna både som 
individer och i den aktörsroll som de sedan skulle ta.  

En studie som rörde om på arbetsplatsen 
Arbetsplatsgruppen från gymnasieskolan genomförde en omfattande organisa-
tionsstudie, som bearbetades i Nätverk 4. Följande exempel handlar om den stu-
dien. De använde flera olika metoder: enkät, statistik, intervjuer, observationer 
och lönekartläggning. Som utgångspunkt för sin studie hade deltagarna lärt om 
modellen för hur genus skapas i organisationer (Acker 1999, Gunnarsson m fl 
2003, Gunnarsson m fl 2007, Andersson m fl 2009). Intervjucitaten kommer 
från de fyra förändringsledarna. 

Enkäten visade bland annat att en majoritet av kvinnorna ansåg att arbetsplat-
sen inte tillämpar lika lön för likvärdigt arbete. ”Den lönekartläggning som vi 
gjort pekar mot att majoriteten som svarat på enkäten kan ha rätt” konstateras i 
en sammanställning av kartläggningen. Löneskillnaderna visade sig vara ovan-
ligt stora.  

”Jag misstänkte att det skilde sig, men inte så mycket! Det 
är viktigt att vara öppen och inte slå bort jobbiga resultat, 
vilket är lätt att göra. Om jag inte visste så pass mycket 
som jag ändå gör om kön, hade jag nog accepterat olika ar-
gument som bortförklarar löneskillnader.” 

 Anna 
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Enkäten visade även på att flera menade att det förekom eller hade förekommit 
sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det kom även fram ett stort behov av in-
formation om rutiner, handlingsplaner och andra frågor som jämställdhetslagen 
dessutom krävde. 

De fyra förändringsledarna intervjuade många medarbetare på skolan. Inter-
vjuns fokus var om kvinnor och män kom till tals på lika villkor på arbetsplat-
sen. De frågade om de olika arbetslagens möten, om taltid och vilket utrymme 
som gavs åt varandra. De frågade även om personalkonferenserna, som de sedan 
gjorde observationer på. Intervjuerna bekräftade ett tydligt mönster av ett fåtal 
män som tar det mesta av talutrymmet under personalkonferenserna.  

”Men vi frågade även om möjligheten att komma till tals i 
andra sammanhang, framförallt i arbetslagen. Bland män-
nen var i princip alla väldigt nöjda och upplevde att de blev 
lyssnade på och fick talutrymme. Kvinnor sa i betydligt 
större utsträckning än män att de har svårare att komma till 
tals och bli lyssnade på i arbetslagen.” 

Marie-Louise 

Gruppen menade att det var värt mödan att genomföra så pass många intervjuer. 
Det kom fram viktig information och gav personliga kontakter. Eftersom grup-
pen bestämt sig för att undersöka såväl formella som informella maktstrukturer, 
gjorde de en observation av flera personalkonferenser. De gjorde olika former av 
observationer: ett så kallat sociogram med en karta över hur kvinnor och män 
satt i lokalen, observationer över talad tid, vem som talade, hur länge och om 
vad. Alla fyra gjorde observationer under olika tillfällen. Därefter jämförde de 
resultaten med varandra och fann en stor samstämmighet. Det var män som tala-
de merparten av tiden, ett fåtal män tog mycket tid. Kvinnornas roll handlade 
mer om att bekräfta eller lägga till någonting som en man hade sagt. En kvinna 
som begärde ordet blev avbruten av en man och fick inte fram det hon skulle 
säga.  

Men gruppen stötte också på problem när de exempelvis ville undersöka 
kompetensutveckling och sjukfrånvaro. Brist på dokumentation eller olika data-
system som omöjliggjorde jämförelser var exempel på sådana problem. De gjor-
de också kommunen uppmärksam på dessa brister och vid en omfattande löne-
kartläggning skulle det rättas till. Flera resultat av kartläggningen var förvänta-
de, men fler tecken på ojämställda villkor framkom än de till en början hade fö-
reställt sig. 

”Jag trodde aldrig att det skulle vara så ojämställt som det 
var. Lönefrågor och maktstrukturer är centrala områden att 
undersöka. Då är det viktigt att även undersöka informella 
maktstrukturer för de hänger ihop med de formella struktu-
rerna. Det hjälpte observationerna oss att se.” 

Anna 
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I samband med intervjuerna ställdes frågan hur en annan könsfördelning skulle 
påverka arbetslaget. I flera arbetslag trodde man att en jämnare könsfördelning 
skulle ha betydelse för språk, samtalsämnen och förhållandet till eleverna.  

”Jag har lärt mig så mycket av att vara i den undersökande 
fasen. Jag har lärt mig att vara noggrann i undersökningar 
och jag förstår att det behövs kunskaper för att kunna veta 
vad det är man tittar efter. Det har vi hjälpts åt med i grup-
pen, så att vi kan se vad det är som kan förklaras av kön.” 

Anna 

Verktyget Förändringens fyra rum användes för att tolka det som skedde (Jans-
sen 2005). I gemensamma analysprocesser arbetade vi med hur censuren på sko-
lan såg ut – bilden av den familjära arbetsplatsen där trivseln var hög – och som 
blev starkt rubbad av gruppens återföringar av sina undersökningar. Flera kände 
igen mekanismerna från sina organisationer, hur censuren sitter och ilskan från 
folk när någon är och ”lyfter på locket”. 

Den egna studien överraskade gruppen, deltagarna upptäckte betydligt mer av 
ojämställdhet än de hade förväntat sig. Det blev också en styrka i gruppens arbe-
te, upptäckten av bristen på lika villkor blev en stark drivkraft. Problemet var att 
ledningen inte ”hängde med”. Den rektor som hade initierat hela arbetet hade 
slutat och den nya rektorn hade till viss del ett annat fokus, hälsa. Det blev också 
uppenbart att den ledningsgrupp där jag medverkade som samtalsledare egentli-
gen inte hade reflekterat eller arbetat med vad jämställdhetsgruppen faktiskt 
hade kommit fram till. Ledningen ägde inte frågan på det sätt som hade behövts. 
Jämställdhetsgruppen blev istället den grupp som uppfattades av flera i organisa-
tionen som förstörare av stämningen och deltagarna i gruppen, särskilt kvinnor-
na, blev de utsatta. Mandatet och stödet till gruppen utvecklades aldrig i led-
ningsgruppen. Tvärtom minskade den tid som deltagarna hade för sitt arbete och 
jämställdhetsfrågan krympte i betydelse.   

Behovet av en mobiliserande fas blev gradvis allt tydligare för mig. Den 
framkallningsprocess och det som gruppen fick fram genom sina studier behöv-
de processas och mobiliseras kring innan en rad förändringsprocesser kunde in-
ledas.  

De olika processerna var verkligen både omskakande, obekväma, för både 
kvinnorna och männen i gruppen, men också frigörande. Ny kunskap, nya 
smärtsamma upptäckter, och stärkande upptäckter. Genus, som ett socialt möns-
ter som präglar praktiker och aktiviteter i organisationen, blev allt synligare 
(Connell 2003). För en del i gruppen sattes starka personliga processer och resor 
i gång. Gruppen reflekterade gång på gång över hur normerna i organisationen 
påverkade dem och vad som kunde hända om de bröt med dessa normer. Mot-
ståndet var direkt, försöken att återställa ordningen på olika sätt kom till uttryck 
bland annat genom att försöka genomföra en omröstning i organisationen som 
inte blev av, men som i sitt försök gav uttryck för ett starkt motstånd.  
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Metoden och teorin om förändring (Janssen 2005) hjälpte både att se hur cen-
suren rubbades av gruppens observationer och resultat och att se hur förvirring 
och konflikter aktiverades. På arbetsplatsen utvecklades konflikter efter under-
sökningen och flera – inklusive förändringsledarna – upplevde förvirring. Med 
hjälp av teorin kunde detta tillstånd tolkas som något positivt och inte bara som 
något obehagligt; konflikt och förvirring väcks, det är obehagligt och något mås-
te göras fort för att återställa ordningen. Och därmed tillbaka in i censur, ett rum 
som till sin funktion kan jämföras med tendenser till ”återställande mekanismer” 
av genusordningen, som flera genusforskare diskuterat (jfr Pettersson 1996, Ab-
rahamsson 2000).  

Genusprägling 
Om hur konstruktionen av genus, av kvinnor och män, har påverkat och påver-
kar deltagarna gjordes en rad läroprocesser. Det jag kallar genusprägling rym-
mer metoder som livslinjen till exempel och som användes även i de tidigare 
nätverken; deltagarna reflekterar först individuellt om hur man påverkats, genom 
vilka budskap och relationer, för att därefter berätta och reflektera i könsuppde-
lade grupper och till sist i hel grupp. Nätverket bestod vid tillfället av tio kvinnor 
och fyra män.  

Männen berättade om en uppväxt som både innehöll en ”traditionell pojkaktig 
uppfostran” där pojkar skulle prestera, idrotta, inte gråta och vara tuffa. Men 
andra berättelser fanns också om ”drivande mammor”, yrkesarbetande och star-
ka kvinnor.  

Variationer fanns dock; en man hade vuxit upp med en yrkesarbetande mam-
ma. Morfar hade i sin tur blivit ensamstående med tre barn och tagit fullt ansvar 
för barnen. Han sydde och gjorde sysslor som annars var typiska kvinnosysslor. 
Budskapet generellt för männen var att inte gråta och vara svaga.  

Kvinnogruppernas berättelser innehöll samtidigt flera sidor: å ena sidan bud-
skapet att vara duktig, söt och skötsam flicka. Man skulle vara hel och ren, om-
sorgsfull och ta ansvar. Å andra sidan hade flera kvinnor varit ”pojk-flickor” och 
fått lära sig ”pojkaktiga saker”, de hade fått stå på egna ben och hade haft starka 
kvinnor omkring sig. Men det fanns också tydliga mönster av anpassning: en 
träning i att vara smidig och anpassa sig efter situationer och andras behov. För 
dem blev det ett viktigt sätt att lära sig att undvika konflikter, och som kom att 
spela stor roll i ett aktuellt genuskontrakt för kvinnor. Förmågan till anpassning 
sitter, så att säga, i ryggmärgen, en förmåga intränad sedan tidig ålder. 

Ett starkt återkommande mönster för deltagarna i båda grupperna var att klara 
sig själv, att inte be om hjälp och att i det vara ensam. ”Bra karl reder sig själv” 
är en hållning som speglar den kulturen, menade en av deltagarna.  

Vi pratade om bruksmentalitet. Deltagarna, uppvuxna på utpräglade bruksor-
ter och de flesta från arbetarklassfamiljer, talade om att det var en mentalitet 
som rymde kraft, det faktum att även kvinnor fick vara drivande, tuffa och ta 
initiativ. Men att kultur och mentalitet samtidigt bar på starka traditionella bud-
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skap om pojkar som reder sig själva och inte gråter och flickor som är skötsam-
ma och ansvarsfulla.  

En av kvinnogrupperna hade talat om hur det att göra ”pojkaktiga” saker var 
kopplat till en manlig norm. Det var pojkarna och männen som räknades, upp-
skattades och var synliga. Kvinnorna var osynliggjorda och ägnades inte någon 
särskild uppmärksamhet. Det var först i vuxen ålder som mötet med genus och 
ojämställdhet väckt insikter och medvetenhet och som innebar medvetna val att 
stödja andra kvinnor och lägga märke till att det funnits och fanns kvinnliga fö-
rebilder som hade osynliggjorts. Det var insikter med starkt frigörande effekter 
och innebörder – att värdera andra kvinnor och se betydelsen av dessa kvinnor i 
det egna livet. En annan reflektion som kom fram i kvinnogrupperna var att, 
trots att det fanns flera generationer representerade i samtalen, gjorde det ändå 
ingen större skillnad. Det väckte förvåning och stod i skarp kontrast till en all-
män föreställning att samhället blir mer och mer jämställt.  

 
Tolkningar av deltagarnas berättelser är redan berörda i den gemensamma pro-
cess som beskrivits. Trots olika slags utrymmen för hur flickor/kvinnor förvän-
tades vara, utgjorde anpassning grunden. Klasstillhörighet var också något som 
påverkade, med sina traditionellt hierarkiska relationer byggda på en starkt pat-
riarkal ordning. Deltagarnas upptäckt att det inte var någon större skillnad i detta 
avseende mellan generationer överraskade. En insikt som medförde en avcensu-
rerande effekt; det blir inte jämställdhet av sig självt bara för att tiden går, före-
ställningen att jämställdhet är en mindre fråga som löser sig (jfr Rönnblom 
2002).  

I processen vittnade män om hur de aldrig tidigare hade reflekterat på detta 
sätt, därtill och till en början i en grupp av män. En förtrolig stämning växte 
fram, flera blev öppna med sina erfarenheter och tankar.  

Jag tolkar det så, att enbart det faktum att när vi talar om egna och personliga 
erfarenheter skapar det öppningar för att inte bara sitta med i ett nätverk som 
representanter för sina arbetsplatser utan även för att delta som person med en 
livshistoria. Och i nätverk som vilar och stödjer sig på den personliga erfarenhe-
ten (Hastrup 1995), kan möten mellan människor bli möjliga. Genusprägling 
speglat genom metoden livslinjen var ett uttryck för det.  

Kvinnor valde män 
Vid ett tillfälle deltog alla i en teaterövning, där görande av genus blev synligt. 
Arbetet var kopplat till arbetet med forumspel. Jag var facilitator i övningen, var 
och en skulle välja två personer ur gruppen. De skulle inte säga något till var-
andra; var och en för sig valde en annan i gruppen som de ville ha som sin be-
skyddare samt en som de var rädda för. Övningen gick sedan vidare, men det 
som senare satte igång många tankar var det faktum att av 30 val – 15 personer 
som gjorde två val vardera – valdes män 28 gånger av 30 möjliga. I gruppen 
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fanns fyra män och elva kvinnor. De fyra männen blev valda i snitt sju gånger 
vardera, medan nio kvinnor inte blev valda en enda gång.  

Det blev inte någon omedelbar reaktion i gruppen, först när jag summerade 
antalet val uppdelat på kvinnor och män kom reaktionen. Framförallt reagerade 
flera på att de till en början överhuvudtaget inte hade reagerat. Flera refererade 
efteråt till övningen som en väckarklocka, den bidrog till en drivkraft för att 
skaffa sig mer kunskap i genusfrågor och att försöka handla på andra sätt. Det är 
ett exempel på en rad av händelser som gjorde normerna synliga; hur det för gi-
vet tagna, det som betraktas som normalt inte reflekteras över. Som att nio kvin-
nor inte blir valda överhuvudtaget, medan fyra män valdes i snitt sju gånger var-
dera.   

Händelsen ägde rum i gruppen och gav en bild av hur genus gjordes i den 
stunden. Att återföra en observation, som jag gjorde, men utan värdering, upp-
fattar jag som kraftfullt. Det visar på hur oreflekterade handlingar och erfarenhe-
ter kan bli till en gemensam kunskap.  

Över och underordning 
Reflektionerna om tidiga budskap kopplade till genus var en grund i nätverket, 
och som därefter byggdes på av reflektioner om hur genus manifesterade sig på 
olika sätt i deltagarnas liv, både i form av genuskontrakt (Hirdman 1990, Haa-
vind 1985) men även i form av under- och överordning. Vi reflekterade gemen-
samt över konkreta händelser och minnen av under- och överordning. Kvinnorna 
reflekterade över frågor som: när underordnar jag mig? Vad får jag ut av att un-
derordna mig? Vad är svårt med att jag underordnar mig? Männen gjorde lika-
dant, fast med överordning som tema.   

De flesta hade inte tänkt på en genusrelaterad maktordning så konkret uttryckt 
i dem själva och långa samtal följde på den egna reflektionen. Underordningen 
är en vana, uttryckte flera av kvinnorna. Den kan dessutom vara bekväm. Kvin-
nor berättade om hur de väljer att låta en man ta initiativ eller olika beslut, för att 
det är bekvämt.  

Den manliga överordningen gavs olika exempel på, även i andra sammanhang 
som att en manlig förändringsledare blir mer respektfullt bemött än en kvinnlig. 
Den manliga överordningen innebär privilegier och därför är det lätt att känna 
ett motstånd mot förändring, menade flera män. Därför var det egna motståndet 
för dem ett hinder i aktörsrollen. 

I samtal om överenskommelser i nära relationer, synliggjordes hur en stor an-
del av kvinnorna medvetet arbetade för att undvika konflikter med sin partner, 
många gånger av rädsla för obehag. Våld som möjligt hot kom inte upp i detta 
sammanhang, däremot hade tre kvinnor i nätverken blivit utsatta för våld i nära 
relationer – en erfarenhet som de nu hade bakom sig. Men en av kvinnorna lev-
de fortfarande under hot om fysiskt våld.   

Kvinnorna berättade att de försökte använda sig av ”kvinnlig list” och ”smi-
dighet” för att undvika eventuella konflikter. På så sätt, medgav en kvinna, kun-
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de hon inbilla sig att det var hon som bestämde i relationen, något som ”kvinnlig 
list” skulle kunna förstås som. Vi diskuterade kvinnlig list, vad det finns för 
uppfattningar om betydelser. Att det i själva verket var en ”list” på mannens 
villkor eftersom hennes handlingsutrymme bestämdes av ramar skapade av ho-
nom.   

Dessutom gavs exempel på underordning i arbetsorganisationen, som för 
kvinnornas del framförallt handlade om olika former av härskartekniker (Ås 
1982, 2004), en underordning som innebar att de inte satte gränser, exploderade 
eller begärde möte med ledningen.  

Männen kände inte igen sig i samtalet om anpassningsstrategier i hemmet.  
En av männen berättade hur nöjd han var med sitt äktenskap. Han njuter av att 

snickra, berättade han. Det gör hans fru också. ”Så hon är hantlangare och vi är 
ett bra team ihop.”  

Flera i gruppen reagerade och menade att det inte låter som att relationen är 
på lika villkor, åtminstone när det gäller snickerier. En av männen hävdade att 
man gör väl det man är bra på. En kvinna menade att det lät som att det var på 
hans villkor, att han skulle vara den ledande och hon fick vara hantlangare istäl-
let för att själv också vara den som snickrar – eftersom hon ju dessutom tyckte 
om det, enligt mannen. Han vidhöll att det var en lösning båda var helt nöjda 
med. 

Jag upplevde att det fanns så pass mycket tillit utvecklad i nätverksgruppen att 
det var möjligt att reflektera över både över- och underordning. Genom att syn-
liggöra hur maktordningar görs på olika nivåer kunde normerna bli tydligare. 
Mannens självklara utgångspunkt att frun var hantlangare och att båda var nöjda 
med detta, väckte reaktioner i gruppen. Men det gjordes på ett sätt som var re-
spektfullt, grunden i Action Learning, att utmana varandra men i en miljö av 
växande, lärande och handling (McGill & Brockbank 2004). Olika gruppmed-
lemmar intervenerade på så sätt med varandra och gjorde inte det som kan vara 
vanligt i nätverk: den stödjande rollen tar över det kritiska reflekterandet med 
konsekvensen att i många grupper skulle inte hans kommentar blivit prövad, 
vriden och vänd på, utan människor skulle hålla inne med det de tänkte.  

Generellt sett var inte poängen att definiera ”hur det nu var med deras genus-
kontrakt”, den var att få syn på det självklara, det oreflekterade och vilka genus-
aspekter vi kan se. En viktig orsak till att deltagarna kunde vara så öppenhjärtiga 
och reflekterande kring sitt eget genusgörande tror jag var tilliten i gruppen och 
det utforskande klimatet. Erfarenheter och teorier kopplades samman. Att skifta 
perspektiv var en konsekvens av denna form av självreflektion kombinerad med 
teoribildning. Det var nu inte alls säkert att mannen ifråga skulle göra det, men 
ett gemensamt lärande växte fram genom vilket några gick vidare i handling 
med sina nyvunna kunskaper, samtidigt som andra väntade med det eller avstod 
helt och hållet. I dessa situationer är det möjligt med ett lärande som kan leda till 
någon form av transformation, eller double-loop learning (Argyris 2008), där 
något förändras i grunden medan det för andra inte skapas en sådan rörelse. Och 
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en av orsakerna till detta kan vara att viljan inte är tillräckligt stark att gå in i ett 
transformativt lärande (Andersson m fl 2008).  

Mobiliseringsprocesser 
I följande text redovisas händelser inom ramen för mobiliseringsprocessen. Hu-
vudmomenten i denna process går både in i såväl framkallning som förändring, 
men det är även en egen process främst av att formulera mål och handlingspla-
ner samt att planera för ett förändringsarbete utifrån de egna organisationsstudi-
erna och (nyvunna) genus- och jämställdhetskunskaper. 

Att sätta mål för en förändring 
Efter det att de sex olika organisationsstudierna hade gjorts av deltagarna och 
därefter bearbetats i nätverket, följde ett arbete med att formulera mål och hand-
lingsplaner. Innan olika aktiviteter skulle ta sin början, var tanken att först stan-
na upp, reflektera och hjälpa varandra att skapa ett fri-rum (Aagaard Nielsen & 
Steen Nielsen 2006, Schwencke 2006) i avsikt att tänka på vad det är man öns-
kar ska bli annorlunda i organisationen.  

Av nätverk 1-3 hade vi lärt att det var ett svårt och krävande, men samtidigt 
viktigt arbete. Tiden för målarbetet hade förlängts och de egna arbetsplatsgrup-
perna spelade en roll i att hjälpa varandra att ”borra” – stanna upp och reflektera 
över vilka mål man önskade skulle förverkligas, istället för att enbart nöja sig 
med små förbättringar.  

Även i nätverk 4 ägde processer rum genom målverkstad – arbetsplatsgrup-
perna arbetade med sina mål, fick återkoppling av de andra i nätverksgruppen 
och mig, därefter tillbaka till sin grupp för att borra vidare. Mellan nätverksträf-
farna hade många deltagare också träffar med övrig personal i sina organisatio-
ner för att processa sina kartläggningar och föra en dialog om och vad de önskar 
skulle bli annorlunda. 

Arbetsplatsgrupperna hjälpte varandra att tänka förändring i både stort och 
smått. Ibland ägde också ett sådant gemensamt tänkande rum mellan grupperna. 
Målverkstaden genomfördes också i blandade grupper i syfte att bryta olika ar-
betsplatskulturer mot varandra och skapa nya perspektiv. Målen återkopplades 
även i den stora gruppen. Det gav både lärande och idéer till det egna arbetet, 
menade flera. Att sätta mål, som inte bara handlade om att något ska bli lite bätt-
re, upplevde många som svårt, men viktigt.    

Många ville förändra ”kulturen” och det upplevdes både som svårt och lätt. 
En av deltagarna från en mycket mansdominerad verkstadsindustri och som 
hade en arbetsledande position, kom på träff efter träff och berättade om hur han 
själv gjorde annorlunda och hur han såg vilken effekt det hade; han avbröt 
skämtande och ”typisk jargong”, han tog initiativ till att inkludera kvinnor och 
skapa delaktighet, han ifrågasatte lönesättning ur ett genusperspektiv, han lyfte  
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vikten av att män ska vara pappalediga och uppmuntrade männen att vara det i 
utvecklingssamtal.  

Flera i nätverket tog stort intryck av att han hade förändrats så mycket. Det 
förlösande, berättade han själv, var arbetet om normer. Då förstod han saker som 
han inte hade reflekterat över tidigare; hur lätt det är att vara överordnad, vara en 
norm och inte tänka särskilt mycket på att det finns något annat perspektiv. Han 
menade också att livet blev väldigt ”smalt” av att leva inom den normen.   

Målen hängdes upp och det pågick ett vernissage med frågor och perspektiv 
av olika slag mellan arbetsplatsgrupperna. Ett exempel var när återkoppling gavs 
om målen och handlingsplanen vid ett företag och där flera av nätverksdeltagar-
na utmanade förändringsledarna vid företaget. En undran väcktes varför de var 
så blygsamma, det var fråga om tre kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. 
De hade inte själva riktigt sett det som anpassning till rådande normer när de 
gjorde målen, men när den kritiska reflektionen pågick i gruppen, blev det allt 
klarare för de tre deltagarna – och för oss andra – att målen var satta utifrån do-
minerande normer som de inte gav sig på.   

En metod som användes under målverkstaden för att ge stöd åt nya perspek-
tiv, kallades fritt flöde (Amundsdotter 2004). Metoden återkom genom hela pro-
jektet i olika omfattning och var en metod att reflektera med sig själv när någon 
lyssnar. Praktiskt kunde det innebära att två personer turades om att lyssna på 
varandras reflektioner i till exempel fem minuter var. Efter vernissagen, eller 
efter återkoppling från någon eller några eller en föreläsning, satt deltagarna två 
och två för att reflektera – men inte med varandra, utan med sig själv.  
 
Deltagarna gjorde ett gemensamt kunskapande om vad de egentligen ville skulle 
bli annorlunda. Det enklaste var att komma på något mål som inte skulle uppröra 
för mycket eller vara för utmanande och nöja sig med det. De befann sig inom 
en jämställdhetsdiskurs där maktordningar inte ingick i förändringsambitionerna 
(jfr Rönnblom 2002). Men målverkstaden hade den effekten, med återkopplande 
reflektion både mellan arbetsplatsgrupperna och mellan individer, att tanke-
mönstren kunde utmanas på olika sätt.   

Svårigheten att tänka utanför det normala och formulera mål för en förändring 
kan ha flera orsaker. En förklaring är att organisationer i allmänhet är starkt hie-
rarkiskt präglade och inte minst har många tränats i skolan och i arbetslivet att 
anpassa sig till hierarkier. Att ta makt och utgå från ett aktörskap som kan på-
verka hur organisationens ordning görs, blir både en svår uppgift och en person-
lig utmaning.   

Att tänka bortom det för givet tagna blev svårt för deltagarna därför att de 
själva var en del av den ordning de skulle utmana och förändra. De var en del i 
systemet och påverkades av det. Nätverkskonstellationen, att möta andra system 
och åka till en annan fysisk plats, skulle därmed kunna öppna för möjliga per-
spektivskiften. Men det var fortfarande inte någon lätt uppgift.  
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Vidare pågick deltagarnas egna läroprocesser om genus för fullt, många be-
fann sig i ett tillstånd av inre konflikt och förvirring, deras upptäckter av genus 
kändes oklara till sina konsekvenser och jag tolkar det som att många inte fick 
ihop sitt eget aktörskap med den nya kunskapen. 

Maktaspekter och strukturella orsaker är också centrala – vilken makt och vil-
ka mandat deltagarna hade varierade stort, flera projekt var uttalade ”bottom-up” 
projekt. Förslag till handlingsplaner skulle utarbetas och tas till ledningen; vad 
händer med mig i organisationen om jag sätter mål som ledningen tycker är 
obekväm? I nätverk 1 - 3 aktualiserades den frågan vid flera tillfällen.   

Till detta kan fogas själva metoden som hade utvecklats genom nätverken– 
den att formulera mål och hur det arbetet gjordes. Behovet har funnits att gå ige-
nom kriterier och göra arbetet i flera steg för att det ska bli så användbart som 
möjligt. Handlingsplanerna utvecklades till ett arbete i tre steg, där tyngdpunk-
ten låg på själva målarbetet och att dessa sedan skulle ha mätpunkter som var 
utvärderingsbara och tidsbestämda med angivna aktiviteter. Tendensen fanns att 
genomföra en rad aktiviteter och inte riktigt reflektera över på vilka sätt det 
skulle bidra till en förändring av organisationen. Detta är också ett mönster som 
jag känner igen från olika jämställdhetsprojekt, det vill säga att något sker i or-
ganisationen som utlöser ett behov av något slag och istället för att reflektera 
och mobilisera över vad som behöver läras om eller av, ordnas allt från kick-off 
konferenser till något enskilt seminarium som för stunden ska tillfredsställa be-
hovet att ”göra något” (jfr Sundin & Göransson 2006). 

Exemplet med lågt satta mål, och som deltagarna höjde efterhand, var en ana-
lysprocess där anpassningen inte hade blivit synlig utan den kritiska reflektio-
nen. Och eftersom det fanns ett stöd och en tillit i nätverket, kunde de tre föränd-
ringsledarna använda interventionen som gjordes mot dem till en tillgång genom 
att ta den till sig och skapa en process om sin egen anpassning för att sedan kun-
na gå vidare. Det blev inte några stora förändringar, men de tog några steg till. 
Att utmana normerna som bygger systemet innebar att gå in i ett spänningsfält, 
något som återkommer i nästkommande händelse då jag besökte den mansdomi-
nerade organisationen. 

Målarbetet riktades mer och mer in på att vara grunden för ett tranformativt 
lärande (McGill & Brockbank 2004, Andersson m fl 2008). Genom att skapa 
uthållighet och utmaning på temat vad som ska bli annorlunda, inte bara lite 
bättre, var ansatsen att gå utanför det ”vardagliga” och tänka i en mer djupgåen-
de förändring.   

Metoden fritt flöde, att reflektera med andras uppmärksamhet, (Amundsdotter 
2004) var en viktig del av målverkstaden för att ge var och en möjlighet att re-
flektera över ”vad vill jag ska bli annorlunda?” Det är lätt att deltagarna i en ar-
betsplatsgrupp påverkar varandra, om vad som är möjligt, i en känsla av van-
makt som sprider sig i hela gruppen. Fritt flöde blev även ett sätt att lyfta upp 
individnivån i gruppen, var och ens visioner och planer i sin organisation. Detta 
finns även som ambition i Action Learning, fokus på individens planer och di-
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lemman, men med gruppen som en plattform för utbyte, utmaning och lärande 
(McGill & Brockbank 2004).  

Målverkstaden var en viktig metod för att göra arbetet med det annorlunda på 
en konkret nivå. Vi kunde börja i ”fantasier” eller utopier (som kan jämföras 
med kritisk, utopisk aktionsforskning, Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006) 
men sedan försöka skapa mål som uppfattades som möjliga att nå.  

Kvinnor i minoritet 
Vid en av de sex medverkande organisationerna genomfördes en halv temadag 
om genus och jämställdhet, mansdominerat och där ledningspositioner med nå-
got undantag befolkades av män. Förändringsledarna i nätverket hade föreslagit 
dagen och fått gehör från ledningen som också deltog på mötet. Jag bjöds in och 
gemensamt gjorde vi ett upplägg med en inriktning på aktiverande metoder, fö-
reläsning varvat med reflektioner och interaktivt arbete på olika sätt.  

Den verkställande direktören kom dit tillsammans med såväl högre som mel-
lanchefer och fackliga företrädare. Uppslutningen var mycket stor och ett 30-tal 
personer fyllde ett ganska litet rum. Utbildningsdagen riktade sig till chefer och 
fackliga företrädare. Jag kände att stämningen var lite spänd och avvaktande. 
Sex kvinnor, sju med mig, var närvarande. Tre av dem var förändringsledare, de 
andra var chefer. De övriga, ett 25-tal, var män. 

Jag ledde samtal med metoden värderingsövningar. En man började genast 
tala om att kvinnor och män är ämnade för olika sysslor. Han återkom gång på 
gång med kommentarer, till exempel att om alla kvinnor blir chefer slutar de 
kanske att föda barn. Jag valde att inte att gå i polemik med honom, utan lät hans 
kommentarer falla. Ingen i gruppen sa åt honom. Kvinnorna var under eftermid-
dagen, med något undantag, tysta.  

VD:n kom fram till mig i pausen och sa att han inte hade gått någon vidare 
utbildning efter grundskolan . Jag förstod att jag i hans ögon var akademikern 
som kom och föreläste. Han var inte ovänlig, han talade bara bestämt om sin 
egen korta utbildningsbakgrund. 

Deltagarna satt i mindre grupper i olika omgångar och samtalade. Den slutsats 
som återrapporterades och gavs av grupp efter grupp var att det i princip är bra 
som det är i den här organisationen. Och ska man arbeta med jämställdhet gäller 
det att gå långsamt fram så att alla är med. Någon, en man, fällde en kommentar 
om Feministiskt Initiativ med hat i rösten. Kvinnorna var tysta.  

På den följande nätverksträffen ville kvinnorna att vi reflekterade över dagen 
som hade varit. Vi satte oss i en inre cirkel och började samtala om hur det hade 
varit. Kvinnorna var mest upptagna med att skämmas för sina arbetskamrater 
och att tycka synd om mig som stod i ”korsdraget”. En kände sig rädd för att 
hon också skulle bli lika utsatt om hon stod upp för jämställdhet på det sätt jag 
hade gjort.   

Jag talade om hur stark mansdominansen hade varit, en hatisk kommentar om 
Feministiskt Initiativ kunde fällas utan att bemötas. Att de sex kvinnorna var 
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osynliga och tysta i rummet. Jag berättade hur spänd jag varit när jag kommit 
hem, frustrerad och upptagen av vad jag hade kunnat göra annorlunda. Flera av 
kvinnorna kände vanmakt över arbetsklimatet och det som hände, en annan kän-
de stöd och uppmuntran för att vi nu synliggjorde och talade om det. Vi kunde 
konstatera att det faktum att kvinnorna var helt tysta var det normala när grup-
pen träffades, det var inget som de tre kvinnorna tänkte särskilt på. 

Den yttre cirkeln fick därefter komma in och kommentera samtalet. En av 
männen från en annan mansdominerad arbetsplats pratade om hur lätt det blir att 
en man blir så dominant. Han blev bärare av motstånd, av budskapet ”kom inte 
hit och förändra någonting!” Och i det läget är det oerhört svårt, kanske inte ens 
möjligt, för en kvinna att bryta det mönstret, menade han.  

Jag pratade en del om genusteori, om en maskulinitet som dominerar och sät-
ter normen (Conell 1995) och medföljare som bekräftar denna. Andra deltagare 
kände igen uttrycken för motstånd, även om de inte tog sig ett så direkt uttryck 
som i det här fallet. Någon menade att ibland fungerar hög utbildning som ett 
medel, medan i andra sammanhang går det inte alls.  

”Jag vill inte bo i ett sådant utpräglat gammalt brukssamhälle som det är, sa 
någon annan. Tacka vet jag gammal bondekultur!” Kommentaren fungerade för-
lösande och många skrattade. 

Ett samtal fördes vidare om strategier för att bryta manlig dominans.  
– Ta med en hög chef i jämställdhetsgruppen, så det blir legitimitet, sa någon. 
– Gör en enkät om förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier för 

att synliggöra kulturen och sätta igång förändringar, sa en annan.  
– Utarbeta tydliga måldokument och planer så att man inte fastnar i sånt där 

motstånd och får lägga energi på att bemöta arbetet på den låga nivån, sa ytterli-
gare en. 

En av männen från det mansdominerade industriföretaget berättade om en på-
gående löneförhandling. En av de få kvinnorna ville ha mer i lön, men fick inte 
det. Nätverksdeltagaren berättade att han gick till chefen och sa: ”Om hon hade 
hetat Pelle Karlsson, med de kvalifikationerna hon har, vilken lön skulle det då 
bli?” Chefen hade blivit tyst en stund. Sedan sa han: ”Vi har inget utrymme”. 
Han avslöjade sig menade den manliga deltagaren. ”Hade det varit Pelle Karls-
son som fick jobbet, då hade det funnits utrymme och det visste både han och 
jag.” 

 
Jag upplevde en stark känsla i rummet, ett engagemang, en igenkänning med 
förslag till förändring. Det var också en process som tydliggjorde hur stark en 
arbetsplatskultur kan vara och vad det kan innebära att befinna sig i minoritet.   

Jag åkte från temadagen på företaget, stel i rygg och axlar, obehaglig till 
mods. Hemma fick jag frågor om jag var arg. Jag tänkte igenom vad jag hade 
kunnat göra annorlunda. Jag föreläste om genus, utbildningsdagen var interaktiv, 
men hur kunde jag ha handskats med mannen som blev motståndet personifie-
rat? Frågan är också varför jag tålmodigt stannade kvar, tillät det som skedde 
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och försökte kommunicera och förklara. Det utmärkande vid kunskapsförmed-
ling av feministisk teori är begränsning av rörelsefrihet som jag också fick en 
erfarenhet av(jfr Wahl m fl 2008).   

Jag borde ha avbrutit min föreläsning och bett att alla skulle sätta sig i mindre 
grupper och reflektera över vad som skedde i rummet. De skulle få uttrycka och 
reflektera över vad jag såg; några män dominerar, att det är tillåtet att fälla kvin-
nohatiska kommentarer, att kvinnorna i rummet sitter tysta. Och i ett visst läge 
kunde det till och med ha varit läge att avbryta och att säga att jag uppfattar kul-
turen så att det i den inte är möjligt att tala om jämställdhet utifrån ett maktper-
spektiv. Det blev till ett starkt symboliskt värde att högsta chefen, vd:n deltog. 
Och att han inte stoppade de kommentarer som haglade tolkades säkert av 
många som en sanktion, att det var okey att uttrycka sig som många män gjorde. 
Eller kunde jag ha sagt till mannen som en kvinna gjorde i boken Motstånd och 
fantasi: är du oförskämd eller bara dum? (Wahl m fl 2008) 

Jag konstruerades genom framförallt en mans handlingar som en person som 
inte behövde tas på allvar (jfr Wahl m fl 2008). Det gjordes genom att mannen 
kunde säga nästan vad som helst, allt från kvinnors vidvinkelseende under sten-
åldern till risker med barnafödande om allt för många kvinnor blir chefer, utan 
att bli stoppad. Mannen gjorde motståndet åt gruppen och den blev passiv eller 
bekräftande. Säkert fanns det män som blev passiva av den orsak som åtminsto-
ne de kvinnliga förändringsledarna blev det, de blev stumma av trycket i rum-
met. Jag upplevde starka känslor och aggressivitet i rummet. Men flera andra 
män gick istället in och bekräftade mannens motstånd, bland annat genom att 
prata om Feministisk Initiativ på ett hatiskt sätt.  

Villkor i organisationen 
För att förstå vad som bidrog och vad som hindrade möjligheter till förändring 
och utveckling, gjordes flera utforskande processer om att vara förändringsleda-
re/aktör i sin organisation. I följande händelse reflekterar en av arbetsplatsgrup-
perna, den på skolan, över vad som ger stöd respektive hindrar initiativ till för-
ändring.   

Processen i gruppen startade med en individuell reflektion och gick vidare till 
en gemensam dialog och ett fördjupat arbete med några av arbetsplatsgrupperna 
som utgjorde nätverket. Det senare gjordes bland annat för att undersöka om 
deltagarnas upplevelser och erfarenheter delades av andra. 

Följande frågeställning fick deltagarna först reflektera över individuellt för att 
därefter samtala om i den mindre gruppen: ”Vad får mig att ta eller att vilja ta 
initiativ i min organisation? Vad hindrar min förmåga eller vilja ta initiativ?”  

De fyra förändringsledarna satt i en cirkel, två kvinnor och två män. Runt den 
inre gruppen formades en större cirkel bestående av oss andra. Vi var totalt fem-
ton personer. Den inre gruppen samtalade utifrån de nämnda frågorna och vi i 
den yttre cirkeln observerade till en början: 

– Vår grupp får mig att vilja ta initiativ. Utan den skulle jag inte orka (Anna) 
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– Vårt arbete börjar nu bli konkret efter alla seminarier och undersökningar. 
Det får mig att vilja ta initiativ. (Johan) 

– En ung kvinna höll på att bli våldtagen i parken förra helgen. Jag pratade 
med henne och försökte förmedla vad jag har lärt om kön och våld till exempel. 
En sådan händelse får mig att vilja ta initiativ. (Ulf)  

– Vi är fyra i gruppen, två kvinnor och två män. Vi två kvinnor blir stämplade 
som rabiata feminister. Det är starka härskartekniker som utövas mot oss och jag 
tystnar. Man hamnar i den relativa underordningen, att inte störa för mycket. 
(Marie-Louise)  

– Precis! Vi har nyligen fått lönelistan och jag ligger bland dem som knappt 
får någonting. Och jag kan se att en orsak är det arbete jag lagt ner på jämställd-
hetsarbetet. Men det var ju högprioriterat av ledningen! Ska det inte visa sig på 
lönen? (Anna)  

– Lönelistan var verkligen en besvikelse. De osakliga löneskillnader som vi 
upptäckte och som då genast rättades till, återskapas nu genom att det var enbart 
män i toppen på lönelistan. (Johan)  

– Jag känner rädsla av att stå inför kollegiet. Jag känner att jag inte kan till-
rättavisa eller säga till en person som uttrycker motstånd, för han har ju mer ut-
bildning än jag. När de sitter med armarna i kors och tittar kritiskt får jag ramp-
feber. Det är en hierarki som gör mig matt. (Ulf) 

– Vi får redskap och verktyg och förväntas driva ett förändringsarbete. Men 
våra arbetsvillkor är samtidigt så fragmentariska och otydliga, att vi hela tiden 
börjar om och inte riktigt vet vad vi har mandat för. Dessutom har ju flera på 
arbetsplatsen velat rösta bort jämställdhetsprojektet, fast vi omfattas av såväl 
styrdokument som ledningens beslut. (Marie-Louise) 

– Ledningen stödde verkligen arbetet i början, men nu backar de långsamt ur 
känns det som. Jag tror det är arbetsplatskulturen som skapat ett tryck på led-
ningen att backa. (Johan) 

I analysarbetet identifierades mekanismer och villkor som möjliggör respekti-
ve hindrar utveckling. Exempelvis försökte vi placera in berättelserna utifrån om 
de kunde kopplas till organisationernas strukturer eller till det mellanmänskliga 
samspelet, ”kulturen” på arbetsplatsen. Vidare analyserade vi vad som kunde 
uppfattas som självuppfattning och vad som kunde vara till exempel strukturella 
hinder (att till exempel inte ges någon tid i uppgiften att agera förändringsledare 
eller att inte ha någon budget eller återkoppling till ledningsfunktioner).  

Efteråt fördes ett samtal både i hela nätverket och arbetsplatsvis om mönster 
och igenkännanden men även variationer som bröt mönster. Flera kände igen 
sig, det generella mönstret som flera menade var starkast var känslan att den 
högsta ledningen inte engagerade sig och/eller gav tydliga mandat till ett föränd-
ringsarbete med uttalade förväntningar om resultat med mera.  
 
Gruppen gav uttryck för starka känslor och en besvikelse över bristen på stöd 
och de uppenbarligen svåra villkoren i förändringsarbetet. Den yttre gruppen 
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gav röst och återkoppling till den erfarenheten och gav uppskattning för deras 
uthållighet.  

Processen synliggjorde hur många av förändringsledarna som agerade utan en 
direkt koppling och stöd till högsta ledningarna. Det var ett krav i projektet, men 
det hade behövt följas upp. I några fall spekulerade till och med flera deltagare i 
att projekten var kosmetika – ”vi arbetar med jämställdhet” – men att man i själ-
va verket inte hade tagit konsekvenserna av det i sin ledningsstyrning och struk-
tur.   

Kopplingen till ledningen och behovet av ett tydligt uppdrag växte. Behovet 
av att vara strategisk och se till att skapa ett genomslag i organisationen behöver 
göras på ett tidigt stadium. Samtidigt var det förändringsledarnas uppgift att 
skapa en nulägesbeskrivning och med den som grund skulle det tydligare ha 
funnits med en koppling till ledningen. Ledningen skulle ha beställt förändring-
en så att den inte hade lagts på arbetsplatsgruppens axlar.   

Å andra sidan kan förändringar starta utan att ledningen har beställt dem eller 
gjort en tydlig målbild förändringar får ledningen att förändra sig, som i exemp-
let med skolan och spelbolaget i nätverk 1 (sid 104). Flera har uttryckt att det 
behövs inslag av gerillaverksamhet när ett förändringsarbete bedrivs som hand-
lar om makt. Ledningen kommer inte att beställa förändring på djupet, en viss 
underminering kan vara av nöden och/eller interventioner kan krävas för att ska-
pa ett sådant läge.   

Att vara förändringsledare och kvinna respektive man är viktigt att reflektera 
över, hur upplevelser och erfarenheter ser olika ut och vad man kan lära sig av 
det. I den här organisationen var det tydligt att kvinnorna mötte former av mot-
stånd som männen inte gjorde. Däremot berättar Ulf om sin rädsla som framför 
allt har med klasstillhörighet att göra: han blir rädd när andra män (han säger 
han inte hon) som har högre utbildning än han själv sitter kritiskt med armarna i 
kors. Den negativa och kritiska kulturen vittnar de om på olika sätt.   

Medvetenhet om genusordningen och hur den påverkar samspelet och varda-
gen, både i aktörsrollen och i gruppen, är centralt för att gruppen ska kunna vara 
effektiv som grupp. Även där är det lätt att censur/förnekelse smyger sig in – vi 
arbetar för jämställdhet, men den egna gruppen vill man inte integrera i det arbe-
tet. Det förläggs istället utanför gruppen. Det gjordes inte i denna grupp och det 
spelade en roll för deras förmåga att vara förändringsledare för jämställdhet.  

Rädsla att bli alltför upprörd 
I samband med den just beskrivna processen, upptäcktes flera teman under det 
gemensamma kunskapandet. Nätverksgruppen hade arbetat i könsuppdelat bland 
annat och samtalat om villkor för förändringsledare. Några av kvinnorna tog upp 
att de kände sig rädda för att bli för starkt engagerade. Det handlade om en egen 
rädsla, här uttryckt av tre olika kvinnor i nätverket: 
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”Om jag är för upprörd över en orättvisa på jobbet, är ris-
ken stor att jag tappar kontrollen och blir för känslomässig. 
Då blir jag utsatt genom kommentarer om att jag inte är 
saklig.”   

”Om jag är för berörd, för engagerad i hur det ser ut kan jag 
kallas för galen. Det används ibland av männen, de kallar 
kvinnor för galna. Man vill inte bli kallad för galen.” 

”Lugna ner dig! Kan män säga om jag höjer rösten för 
mycket eller om min röst går upp i falsett. Det är svårt att 
behålla kontrollen över min röst när jag blir för upprörd.” 

De kvinnor som kom från mansdominerade eller mer könsblandade organisatio-
ner kände igen sig, även om inte alla upplevde den rädslan direkt, så fanns det 
något som skrämde. Däremot kände kvinnorna på den närmast enkönat kvinnli-
ga arbetsplatsen inte igen sig. Ingen av männen i nätverket kände igen känslan. 
De hade till och med svårt att förstå vad kvinnorna menade, medan kvinnorna 
(trots att fem olika arbetsplatser var representerade) visste precis vad det var frå-
ga om. En del använde till och med ordet galen, risken att bli uppfattad som ”ga-
len”. I den grupp som tagit upp temat, kommenterade de att den rädslan inte 
funnits som en medveten rädsla förut, utan att den hade blivit synlig först i 
gruppens processer. Det hade varit en omedveten rädsla som blivit synlig.  

Detta ledde till samtal om det för givet tagna och dominerande normer av hur 
man får vara och inte får vara. Främst upplevelser av rådande föreställningar 
(inte tappa kontrollen, inte bli för berörd, inte för känslomässig) kopplades 
samman med en manlig norm präglad av rationalitet och kontroll. Rädsla att be-
traktas som galen, om man blir för engagerad är en reaktion på, och ett uttryck 
för, den normativa kulturen i organisationen. Genom gemensamma framkall-
ningsprocesser kunde vi gemensamt dra slutsatser som nyss nämnts. 

Vi skapade processer i flera steg om motstånd och det tog ett tag innan det 
inre motståndet kom upp till ytan. Kunskap som hade varit oartikulerat men som 
när det formulerades gav genklang hos kvinnorna – inte hos männen. Att kon-
struera kvinnor som galna eller hysteriska är ett effektivt sätt för maktutövning. 
Det säger något om rådande diskurser när rädslan blir införlivad, rädslan att bli 
uppfattad som galen. Det är också intressant att kvinnorna på den i stort sett en-
könat kvinnliga arbetsplatsen inte bar på den rädslan.  

Anpassning eller underordning uppfattas som en del av vår identitet (Thoms-
son 2003). Det är svårt att tala om underordning eftersom diskursen säger att 
kvinnor och män är jämställda och inte underordnade eller överordnade.  Denna 
form av anpassning, rädslan att uppfattas som labil, hysterisk, galen tror jag 
finns som en effekt av genusordningen. Det var heller ingen slump att det enbart 
var kvinnor som upplevde en risk att bli betraktade som galna. ”Galna kvinnor” 
finns i medvetandet, men ”galna män”? Det ingår inte i konstruktionen av mas-
kulinitet. Att kvinnorna på den så påtagligt kvinnodominerande arbetsplatsen 
inte kände igen sig, tolkar jag, är kopplat till maktrelationer. En del av överord-
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ningen är, precis som med klass, att den överordnade sitter med tolkningsföre-
trädet på hur man ska vara, vad som anses normalt och riktigt. Även om det 
fanns maktrelationer och tolkningsföreträden även på kvinnoarbetsplatsen, tog 
det sig inte den formen. Att konstruera kvinnor som orationella, känslosamma, 
hysteriska finns det en omfattande forskning som belyser (Hirdman 2001, Jo-
hannisson 1997). Jag tolkar att kvinnorna gav uttryck för outtalade maktord-
ningar som konstruerade kvinnor som känslosamma och osakliga.   

Ytterligare något som kom fram i könsuppdelade grupper: när kvinnor och 
män samlas var för sig blir det också möjligt att gemensamt se samhälleliga 
mönster i hur olika kategorier konstrueras. Eftersom genus är en stark kategori 
skapar de könsuppdelade grupperna nya perspektiv och fördjupning. Det är 
tveksamt om denna kunskap hade kommit fram i könsblandade grupper. Risken 
hade varit – trots tillit – att anpassningen till män i gruppen hade hindrat kvin-
norna från att uttrycka en rädsla som är smärtsam att göra synlig. 

Förändringsprocesser 
I den följande texten redovisas händelser som har ägt rum under förändringspro-
cessen. Huvudmomenten i denna process är initiativ som förändringsledarna 
själva tagit, det vill säga förändringsprocesser i organisationerna samt de ge-
mensamma analyser som nätverket gjorde av olika berättelser och dilemman 
från deltagarna. Den första händelsen handlar om en gemensam reflektionsdag 
om ett jämställdhetsarbete i organisationer, som organiserades mellan nätverk 2, 
3 och 4. Alla nätverken hade pågått omkring ett år när de sedan träffades för ett 
gemensamt kunskapande. 

En gemensam träff för nätverk 2, 3 och 4 
Deltagarna delade upp sig i både könsuppdelade och könsblandade grupper. 
Samstämmigheten var överraskande stor i många frågor. De olika nätverksdelta-
garna slogs av hur lika upplevelser, händelser, motstånd och tankar var från så 
vitt skilda landsändar och organisationer.  

Här följer en summering av gruppernas skriftliga arbeten utifrån de aktuella 
teman som de tidigare hade kommit överens om var önskvärda att ta upp. Av 
praktiska skäl och för översiktlighetens skull gör jag korta fortlöpande kommen-
tarer, istället för en avslutande reflektion.  

På temat lärdomar om att vara förändringsledare menade flera grupper att 
förändringsarbete tar tid. Många tog upp hur de hade lärt sig att se ”dolda” fe-
nomen och skeenden i organisationen, saker som de inte sett eller tänkt på innan. 
De flesta av grupperna menade även att det var svårt med förändring, det är lad-
dat, känsligt och svårt med genus. Parallellt med det svåra uttryckte samtidigt 
flera hur de fått insikter, ett öppnare sinne och nya perspektiv. Flera talade om 
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behovet att vara strategisk och att man inte ska vara för kontroversiell, inte gå 
för långt.   

På samma tema, fast med kvinnor och män för sig, menade flera av kvinno-
grupperna att det är viktigt att inte vara ensam aktör. Förändringsarbetet tar tid, 
och det är viktigt att ha ledningens stöd och kunskap. Männen lyfte alla behovet 
av att vara lyhörd och lyssna, att jobba i en positiv anda, i ”små portioner” och 
att vara försiktig.  

Det andra temat handlade om vilket motstånd deltagarna hade mött och vad 
de hade lärt av det. I de könsblandade grupperna menade flera grupper att för-
ändring kan kännas hotfull för många och att det finns ett stort motstånd mot att 
bryta mönster, att det finns ett eget inre motstånd. De motstånd som redovisades 
handlade ofta om bemötanden av olika slag: att jämställdhet förlöjligades, det 
visade sig i passivitet, aggressivitet, gliringar och fördomar. Även bristande 
kunskap och intresse, rentav likgiltighet och ”aktiv” tystnad togs upp som for-
mer av motstånd. Tidsbrist och brist på resurser såg flera som ett uttryck för 
motstånd. En del grupper menade att det är skillnad på att vara kvinnlig föränd-
ringsledare och manlig - kvinnor möter mer motstånd.  

I kvinnogrupperna berättade flera om upplevelser av motstånd. Det var berät-
telser som sammanfattades i ord som förlöjligande, förminskande, avundsjuka, 
jantelag, härskartekniker, aggressivitet, gliringar och personliga påhopp. Kvin-
norna talade också om okunskap och tidsbrist som uttryck för motstånd, men de 
uppehöll sig huvudsakligen vid det motstånd som de själva mött eller sett andra 
kvinnor möta. Männen tog upp låg prioritet och okunskap, tidsbrist och resurs-
brist som former av motstånd. De sa också att män lyssnar mer på manliga kol-
legor. En kommentar från en av grupperna som bekräftades och underströks av 
andra män handlade om känslan av ett eget motstånd, en egen bekvämlighet som 
de sammanfattade med att ”vi har det väl bra här på den här arbetsplatsen”.  

Grupperna är med andra ord överens på en rad punkter om motstånd. De 
handlar om villkor, resurser, tid och fokus. Kvinnorna talade mycket om att själ-
va bli utsatta för personliga påhopp. Samtidigt hade männen inte samma upple-
velse av utsatthet. Istället talade de om egen bekvämlighet. Vi talade också om 
att genusordningen är förutsägbar och bekväm - bekväm i såväl underordning 
som överordning. I det här fallet en överordning, en bekvämlighet i privilegier 
och att tänka, ”vi har det väl bra”, istället för att se normer och hur det påverkar 
organisationens medlemmar beroende på identitet och position. Men bekväm-
ligheten förutsätter en bristfällig medvetenhet av vad det innebär att inte se vad 
som faktiskt pågår utan följa med i normer som skapar ojämställdhet. Flera män 
i nätverken som hade börjat upptäcka maktordningar och även reflekterat över 
personliga konsekvenser av att samarbeta i ett sådant system, har uttryckt stor 
lättnad och en befriande känsla av sin egen medvetenhet. Att de hade förlorat 
någonting av sig själva som de började ta tillbaka.  

Upptäckten av de mycket olika villkoren i bemötande hade återigen, likt det 
förra exemplet, inte blivit synligt om vi hade suttit i könsblandade grupper. Att 
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vi växlade mellan enkönade och könblandade grupper gav perspektiv på vad 
som var specifikt för kategorin kvinnor och män, vad som var gemensamt. Det 
fanns också en rad variationer, men mönstret av skilda villkor var tydligt.  

På frågan om vilka framgångar som nåtts uttrycktes i de könsblandade grup-
perna främst att frågan var väckt på arbetsplatsen, att tankar om jämställdhet 
hade satts igång, att nyfikenhet för jämställdhetsfrågor hade väckts och att flera 
hade en rad aktiviteter i personalgruppen. Fler öppna ögon var ett resultat, att ett 
jämställdhetsarbete öppnar ögon och sinnen och väcker ett medvetande. Det 
hade startat processer samt diskussioner om ”härskartekniker” och attityder. 
Några betonade den personliga förändringen hos dem själva, hur de hade föränd-
rats och hur de nu kunde sitta på en träff med så många förändringsledare och få 
möjlighet att reflektera, lära och vara med.  
 
Sammanfattningsvis talade många om ett förändrat klimat på arbetsplatserna. 
Det är också tydligt att det sker mer med personerna än organisationerna. Beho-
vet av koppling till ledning och ett tydligt mandat märks.  

I kvinnogrupperna såg flera sitt eget växande kombinerat med att jämställd-
hetsfrågor har blivit synliga och fått en högre status Medvetenheten hade ökat, 
människor hade börjat prata om genus och jämställdhet och det har blivit en 
bättre acceptans för ett målinriktat och strategiskt arbete. Det är viktigt att ge 
stöd åt andra kvinnor och flera av de kvinnliga förändringsledarna berättade att 
de medvetet har sökt och/eller tagit emot stöd från andra på arbetsplatsen i en 
roll som aktör, en roll som kan innebära en utsatt position.   

Flera män menade att det nu fanns fler nöjda medarbetare, en attitydföränd-
ring hade ägt rum, det var mer prat om jämställdhet och processer hade startats. 
Det fanns en levande diskussion och jämställdhetsprojektet växte med ledning-
ens stöd, sa flera av männen.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att kvinnor pratar om sitt eget växande och 
behov av att vara stödjande och bygga stödjande strukturer medan männen pra-
tar om sakfrågan. En reflektion är att det i allmänhet är svårare att vara i normen 
och reflektera över den, något som visade sig gång på gång i nätverken. Kvinnor 
kunde reflektera över män på ett helt annat sätt än män över kvinnor. Överord-
ning är också kanske ännu svårare att reflektera över än underordning. Behovet 
av självreflektion ökar alltmer i mitt projekt, jag ser att det är skillnad på de tre 
närvarande grupperna: nätverk 2 och 3 har inte alls haft lika mycket självreflek-
terande arbete som nätverk 4. Det beror också delvis på tid, nätverk 4 träffades i 
betydligt större omfattning. Men det beror också på de processer vi har gjort i 
grupperna.  

På frågan vad som har hänt med ”mig och oss” (både individnivå, nätverks-
nivå och i arbetsplatsgrupperna), talade könsblandade grupper om ett nytt tän-
kande, bättre kunskap om frågan, ändrade attityder och att jämställdhet var att se 
som en rättvisefråga. Man sa sig ha fått en större förståelse för ett förändringsar-
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bete och självinsikten hade ökat. En grupp talade särskilt om hur de kunskaper 
och insikter som vuxit fram hade kunnat användas i en rad andra situationer, så-
som samtal om tv-program på arbetsplatsen, om hur leksaker konstrueras för 
flickor och pojkar, kommentarer och samtal om reklam, en ökad medvetenhet 
om språket och hur det används för att bevara en genusordning. Det vill säga, 
uttryck överhuvudtaget för ett reflekterande förhållningssätt som påverkar om-
givningen och en själv. Flera andra grupper kände igen sig och fyllde på i sam-
ma anda. Man såg helt plötsligt genus och jämställdhet överallt och man tyckte 
att man hade fått nya visioner och insikter.  

En större gemenskap i gruppen och i nätverket var ett tema som flera behand-
lade. En grupp hade diskuterat hur genus och ojämställdhet innehåller så mycket 
deprimerande kunskap och att det är ett tungt ämne. På en personlig nivå talade 
många om att de hade fått ett bättre självförtroende i jämställdhetsfrågor, blivit 
tydligare, blivit bättre föräldrar och bättre på ledarskap och att de hade blivit mer 
tålmodiga. Det senare tolkades som att exempelvis kunna gå mer in i dialog än i 
konfrontation. Flera berättade hur de hade förändrats och utvecklats personligt 
under processens gång. Andra kunde berätta om en osäkerhet, förvirring, en 
”bräcklighet” som flera tolkade både som styrka och en svårighet.  

Kvinnogrupperna uttryckte att de hade blivit tuffare, tydligare, ärligare, modi-
gare, att de vågade mer och eftersträvade en djupgående förändring. Vi har blivit 
medvetna, sa de, även privat. De hade förändrat sin egen värdegrund, vidgat sina 
perspektiv som individer, vaknat, fått ett annat tänkande, lärt mer om sig själva 
och blivit bättre i sitt yrke. 

Männen betonade särskilt sin egen medvetenhet, hur insikt efter insikt hade 
lagts till varandra, hur de nu såg med andra ögon. ”Filtren har tagits bort” och att 
de hanterar ”mansrollen” annorlunda, säger ifrån mer och har blivit en ”roligare” 
pappa som en grupp uttryckte det. Vi har fått en ökad förståelse för kvinnors si-
tuation, sa flera män. 

Männen talade, sammanfattningsvis, om sin egen medvetenhet, hur processen 
hade öppnat ögonen. Flera kommenterar också en förändrad föräldraroll, de fles-
ta var också föräldrar. Kvinnorna tog upp medvetenhet och insikter, men särskilt 
ett eget förändrat beteende, från att vara anpassad och snäll flicka till att bli tuf-
fare (något som diskuterades om det är en manlig norm, vad betyder tuffare?) 
Slutsatsen av samtalet var att kvinnorna beter sig på ett sätt som de inte har gjort 
tidigare, där tuffheten åtminstone delvis står för att inte anpassa sig. Andra ord 
för denna ”tuffhet” var ärligare, modigare. Männens medvetenhet var inte lika 
tydlig i hur den tog sig uttryck, men några exempel var att kunna säga ifrån och 
att ha fått kunskap om kvinnors villkor.  

Grupperna arbetade med ”Råd till en framtida förändringsledare”. I den blan-
dade gruppen betonades tålamod, att arbetet tar tid. Vikten av att se till att för-
ankra arbetet uppåt och nedåt i organisationen, definiera problem i början av ar-
betet, ha tydliga uppdrag och mandat. Vidare att engagera många på arbetsplat-
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sen, ställa krav på ledning och resurser; borra, borra, borra med målen – varför, 
varför, varför ser det ut som det gör, och varför ska det ändras?   

Jämställdhet är en process, en livsfråga, inte ett projekt! skrev de könsblanda-
de grupperna som också uppmuntrade till att hitta bollplank, skapa nätverk, ha 
tillgång till handledning och stöd. Våga bryta mönster och ta inte motståndet 
personligt, var andra råd. 

De könsuppdelade gruppernas rapporter på detta var påfallande lika.  
Slutligen skrev deltagarna om de viktigaste faktorerna för att lyckas i en ar-

betsgrupp med jämställdhet i fokus; tid och resurser, förankring, stöd och man-
dat från ledning samt engagemang i gruppen var här centrala. Andra faktorer 
som betonades var betydelsen av att vara respektfulla mot varandra i gruppen, 
att jobba med sig själv, att ha en öppen kommunikation och arbeta medvetet 
med det samt vikten av delaktighet i gruppen.   

Tydliggör vinsterna, använd värderingsövningar, aktivera de som är positiva 
och undvik konfrontation, var ytterligare några nedskrivna faktorer. De kvinnli-
ga grupperna betonade lyhördhet, respekt, gemensamma spelregler och respekt 
för de som tycker annorlunda. Männen framhöll vikten av att fokusera mål, sätta 
ihop gruppen med omsorg, och att vara ett bra gäng. 

Sammanfattningsvis betonar männen att vara ”ett gäng”, medan kvinnorna ta-
lar mer från ett individperspektiv med respekt och lyhördhet som utgångspunkt. 
En senare kommentar om det av en kvinna var undran om män är mer tränade 
till att vara i sammanhang där man är ett ”gäng” med en uppgift medan kvinnor-
na tränas till att alla ska vara med men utgår från ett individperspektiv. Generellt 
betonades ändå flera liknande och samstämmiga faktorer: vikten av stöd från 
såväl ledning som medarbetare, delaktighet, fokus på mål och att ett aktivt och 
medvetet arbete i jämställdhetsgruppen krävs. 

45 personer leder en spridningskonferens 
Dagen efter den gemensamma träffen, genomfördes en spridningskonferens. 150 
deltagare deltog. Konferensen bestod av panelsamtal, föreläsning och diskussio-
ner i en stor sal, men också av workshops som leddes av deltagarna, forskare 
och konsulter. Deltagarna skulle få uppleva en del av den metodik som använts 
och få höra om den genusteoretiska grunden och om förändringsmodeller. De 
skulle också få uppleva dialogen, bland annat genom värderingsövningar som 
leddes av några deltagare. I en annan workshop samtalade jag med några föränd-
ringsledare om villkor, tillsammans med konferensdeltagarna. I slutet av dagen 
satt nära 200 personer i den stora salen och förändringsledarna samlade mindre 
samtalsgrupper runt sig för att reflektera över dagen.  
 
Spridningskonferensen var den mest interaktiva och den konferens med störst 
delaktighet som jag har upplevt. I nätverken förbereddes konferensen långt i 
förväg; både vilket innehåll som de ville sprida, vilket lärande och vilka metoder 
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de ville dela. Det var en utmaning för många att vara så synlig, dessutom var tv 
och flera andra medier där.   

Deltagarna fick efteråt förfrågningar om att komma ut och prata om jäm-
ställdhetsarbete i olika sammanhang, vilket en del gjorde. I slutet av konferen-
sen, när 45 förändringsledare höll i dialoggrupper om ett förändringsarbete med 
fokus på genus och jämställdhet, uppstod ett starkt sorl och en laddad stämning i 
rummet med stor aktivitet, trots att det var sen eftermiddag. Det var en upplevel-
se som flera deltagare i nätverken och även konferensdeltagarna återkom till. 
Flera hade lyckats rekrytera sina ledningsgrupper till konferensen. Att gemen-
samt genomföra en spridningskonferens och så aktivt själva stå för genomföran-
det fick en märkbar positiv effekt både för nätverkens arbete men även för dem 
som individer i kraft av att träda fram och bli så synliga i en roll som föränd-
ringsledare.  

Samtal om förändring 
Vid nätverksträffen efter den gemensamma träffen med de två andra nätverken, 
hade en rad tankar väckts i gruppen. Ett samtal om förändring, om villkor och 
den egna viljan fördes i gruppen. Följande händelse är ett utdrag ur det samtalet.  

– Ska man jobba som förändringsledare, måste man jobba med förändring i 
sig själv. ”Den egna resan” som vi återkommer till regelbundet, är så vik-
tigt, sa Johan. 

– Men den egna resan har också varit tung, att reflektera över sig själv, me-
nade Linnea. 

– Verkligen! Ja! sa jag direkt på frågan om att vara med. Jag visste inte vad 
det var. Jag hade nog tänkt ett par dar till innan jag sa ja, sa Ulf. 

– Insikten som jag fått om mig själv har varit tung; hur min familj sett ut och 
hur jag har format mina barn. Tiden att reflektera har varit viktigt och att 
få landa i initiativ, så att jag har kunnat vända det tunga till kraft och insik-
ter istället, fortsatte Linnea. 

– Jag gillar verkligen kopplingen mellan drivkrafter och handling, sa Anni-
ka. Jag känner mig starkare som människa och har nu tagit ett fackligt 
uppdrag och mer ska det bli. Men kom ihåg: det här tar tid och man måste 
ha tålamod. 

– Den egna resan har betytt så oerhört mycket för mig, hävdade Lasse. Tidi-
gare kunde jag bli riktigt arg på folks åsikter. Men nu kan jag lyssna och 
det är värdefullt om man vill kunna förändra. 

– Rättvisa, att behandla alla lika och människors värde, har varit ett viktigt 
steg för oss att driva jämställdhet i organisationen, sa Jeanette. 

 
Ett samtal fördes om chefen verkligen ska vara med i ett nätverk, vilket har varit 
fallet i en del av grupperna. Meningarna var delade om det; å ena sidan existerar 
maktrelationer som hindrar öppenhet och växande, å andra sidan betydelsen av 
kunskap och ett engagemang från ledningen.   
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I det fortsatta samtalet betonade flera att det inte går att arbeta framgångsrikt 
med jämställdhet utan en process. Tid måste sättas av, det görs ju i andra frågor, 
medan jämställdhetsfrågor tas upp i mån av tid. Det behövs tid och tålamod. Det 
är viktigt att jobba med värdegrundsfrågor och hur kön skapas i organisationer-
na. Och om motstånd – marginalerna för att göra misstag är mycket mindre med 
jämställdhet än flera andra frågor. Misstag används för att legitimera motstånd.   

Flera strök under behovet av att låta människor få göra sina röster hörda, att 
tala om värdegrunder. En central fråga var att jobba med egna drivkrafter och att 
ha fokus på handling. Dessutom har samspelet med varandra i en grupp stor be-
tydelse för vad som är möjligt. Att könet på förändringsledaren spelar stor roll är 
viktigt att berätta. Ledningens roll har blivit allt tydligare, och att det många 
gånger saknas ett mandat, vidare att uppdraget ofta lider brist på tillräckliga re-
surser.  

Flera i gruppen tog upp hur det faktum att gruppen vid ett antal tillfällen pra-
tat om över- och underordning, att de orden överhuvudtaget använts, hade hjälpt 
att förstå olika skeenden i dem själva och i organisationerna.  
 
Dagen med de andra förändringsledarna hade satt igång tankar om förändring. 
Ledningens roll och betydelse hade stärkts och flera reflekterade över hur de 
skulle kunna få en starkare koppling till ledningen i sitt förändringsarbete.   

I nätverken rådde även en uppfattning att man ändå inte skulle gå för fort 
fram, att arbetet måste ta tid och att människor behöver få en chans att komma 
med i arbetet. Det är en stark diskurs att vi inte ska utmana för mycket, att det 
kan bli för obehagligt och att det kanske ändå går att få alla att tycka att föränd-
ringsarbetet är bra (jfr Rönnblom 2002). Om förändringsledaren i sin aktörsroll 
själv ska stå för förändringsprocesserna är risken stor både att de gör halt för 
utmaningar som kan uppfattas som obehagliga, vilket visade sig i forskningspro-
jektet Genusnätverket (Andersson m fl 2009) och det finns en risk för återstäl-
lande mekanismer om det inte finns uthållighet och en strategi i förändringsarbe-
tet. 

Vi hade kunnat göra fler processer om själva motståndet i organisationerna 
som kan kopplas till när normerna som bygger systemet utmanas - De rädslor, 
erfarenheter, fantasier och villkor som finns om detta. Och kanske framförallt, 
en medvetenhet om att systemet gör motstånd mot förändring med samma kraft 
som försöket till förändring har (Schön, 1983). Medvetenhet om olika former av 
motstånd och mobilisering runt ett tydligt nuläge blir allt tydligare. Tillsammans 
med behovet av tydliga mål som bärs upp av ledningen.  

Förändringsledares vardag 
Nätverket hade pågått i 1 ½ år och under träffarna bearbetades bland annat hän-
delser som förändringsledarna eller andra aktörer hade tagit initiativ till. I det 
följande avsnittet skildras tre olika nätverksträffar utifrån perspektivet hur var-
dagslivet för förändringsledarna kunde se ut.  
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September 2004 
Gruppen träffades efter sommaren. Det fanns mycket glädje och nyfikenhet på 
varandra efter sommaruppehållet. Den gemensamma spridningskonferensen som 
genomfördes före sommaren med 150 besökare, låg fortfarande kvar som ett 
glädjeämne. Flera har fått förfrågningar om att komma och prata om sina erfa-
renheter av ett jämställdhetsarbete. 

Alla håller på sina mål och arbetar aktivt i sina organisationer. Inspiration från 
nätverkets metoder återkommer och främst handlar det om sätt att låta alla 
komma till tals och att öka graden av uppmärksamhet vid kommunikation.   

En av deltagarna från en myndighet berättade om en stor satsning som gjorts i 
organisationen: alla anställda gick en obligatorisk utbildning på 12 timmar om 
genusperspektiv. De skulle i sin roll som vägledare vara genusmedvetna och 
kunna uppmuntra till att bryta förväntade könsmönster. Utbildningen presente-
rades som en jämställdhetssatsning. Den följdes senare upp för att läsa av för-
väntade resultat. Ingenting hade blivit annorlunda, tvärtom så visade studien på 
att attityder och syn på kvinnor och män stod fast och inga förändrade handling-
ar kunde läsas av. I gruppen kommenterade flera att 12 timmar inte räcker för att 
skapa nya mönster, föreställningar och beteenden knutna till genus sitter djupare 
än så. 

Oktober 2004 
Gruppen leds av en deltagare från städföretaget som har stöd från en av energi-
bolagets deltagare. Kunskaper och erfarenheter om olika metoder för stöd, så-
som coaching och laget runt samt olika former av kritisk reflektion användes 
aktivt. En av de andra kvinnorna från stödföretaget reflekterade över hur meto-
derna hjälper dem att fokusera:  

”Vi har det trevligt och på ytan det kan det se ut som vi pratar om 
allt möjligt och mest umgås. Men vi har hela tiden projektet, jäm-
ställdhet och våra arbetsplatser i fokus. Under pauser, promenader 
och när vi äter tillsammans, går energin till det vi har gruppen för. 
Det är verkligen speciellt.” 

 
Deltagarna rapporterade från sitt arbete: I handelsföretaget var fler kvinnliga bu-
tikschefer är ett faktum. Det hade blivit en annorlunda stämning, inte minst i 
frågan om förvärvsarbete och familj, berättade deltagarna. Högsta ledningen var 
dock fortfarande en manlig grupp.   

Friskvårdsarbetet på städföretaget har tagit stora kliv, nu fanns det intresse 
och fler och fler använde möjligheten att träna med mera. De går aktivt ut för att 
rekrytera män och värdegrund är en viktig del i företagets utåtriktade arbete.   

På energibolaget har vatten fått en kvinnlig chef, hon är ensam kvinna i led-
ningsgruppen. Lönefrågor jäser i företaget, de ska arbeta med verktyg från jäm-
ställdhetsombudsmannen. Och männen som kommit med i jämställdhetsgruppen 
har aldrig tid att komma på möten, de tre kvinnorna sa att de kämpar på och de 
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tror det kommer bli annorlunda. Dessutom har tre kvinnor rekryterats till ex-
tremt mansdominerade områden, det var de nöjda med.  

Vid industriföretaget har ett arbete för att öka mäns andel av föräldraledighet 
gett resultat. Flera män tar ut både vård av sjukt barn och föräldraledighet. Jäm-
ställdhetsplanerna är levande. Men jag har förändrats, det är lika mycket ett jäm-
ställdhetsarbete, sa Lasse som är chef i produktionen.  

Mars 2005 
Lasse vid industriföretaget har fått en kvinnlig chef och han kände sig nöjd. 
Dessutom har de två kvinnliga praktikanter. Omklädningsrummet för kvinnorna 
var nu klart, med bastu och klinkers. Några män på hans arbetsplats hade sagt: 
”har inte städkärringarna kommit” om kvinnorna som städade. Lasse hade blivit 
arg och sagt att det var respektlöst att prata om kvinnor och kvinnors arbete på 
det viset. Han var nöjd över att ha modet att utmana ”kulturen”. Han blev arg 
efterhand att han inte reagerar på förutfattade meningar, som att kvinnor ska 
skriva protokoll vid möten. Den här gången hade han reagerat, men ”alla dagar 
är man inte modig när man kommer till jobbet”.  

På energibolaget tar arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning all tid, 
det är oerhört ansträngande, menade kvinnorna. På gymnasieskolan är stäm-
ningen hätsk efter att programmet ”Könskriget” visats i tv. Programmet där en 
kvinna från kvinnojourernas organisation säger att män är djur. Många reagerar 
och projicerar, främst på kvinnorna i jämställdhetsgruppen. På städföretaget 
hade fyra män rekryterats, nästan en femtedel av de anställda.   

Ett samtal fördes om olika villkor för kvinnor och män i olika situationer. Att 
få låna på bank som företagare, var en av erfarenheterna av olika villkor. Bröd-
raskap och förutfattade meningar gör att kvinnor måste driva mycket hårt om de 
ska få lån överhuvudtaget, menade flera i gruppen. ”Jag måste överbevisa för 
banken att allt går lysande. En man måste inte det, utan kan gå in och låna på sitt 
namn” sa den kvinnliga vd:n. 

Kundkontakter var ett annat område för olika villkor. Mannen från industrifö-
retaget menade att kvinnor inte får göra ”misstag” med kunder, medan män får 
göra det. Det gäller att säga rätt saker, kunna tala om jakt eller vad det kan vara.  
 
Jag anser att det var viktigt med den löpande kontakt som nätverket innebar med 
delade erfarenheter och ett utrymme för att diskutera förändring, både ur per-
spektivet dilemman och möjligheter. Det omgivande samhället gjorde sig på-
mint, känslor behövde bearbetas – allt från upprörande tv-program, feministiska 
partibildningar till att kvinnor hade svårare att få banklån.  

Det var även viktigt att se de små och ibland större förändringarna som redan 
hade skett eller var på väg att ske. Framgångarna behövde göras synliga i pro-
jektet. Att arbeta regelbundet med återföringar av observationer, att upptäcka 
genus i sin organisation och i samspelet i den, var både ett sätt att skapa medve-
tenhet, av att avcensurera (Janssen 2005), men också att skapa nya erfarenheter 
och perspektiv.  
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Att göra genus mellan kvinnor 
Jag träffade de tre kvinnliga nätverksdeltagarna på deras arbetsplats. Vi var mitt 
i projektet, 1 ½ år hade gått. Vi satt i företagets mötesrum och samtalade om vad 
som hände mellan kvinnor. Företagets anställda var kvinnor, ett par manliga 
vikarier verkade dock vara på väg att börja.   

Jeanette berättade att hon kan mötas av en respektlöshet som hon uppfattar 
beror på att hon är kvinna, ”Jag struntar väl i vad hon säger” som hon uttryckte 
det. Det är ett bemötande både på arbetsplatsen och från omvärlden. De andra 
höll med. Hon har ändrat flera sätt att vara och uppträda på, hon har blivit tydli-
gare och satt gränser mer än tidigare. Jeanette brukade lägga ansökningar från 
män längst ner i högen, det var aldrig många, men de åkte längst ner. Ett samtal 
tog fart hur kunder förväntar sig att det är kvinnor som städar. Det är vanligt att 
kunder försäkrar sig om att det kommer en kvinna som städar och inte en man. 
Dittills hade de accepterat och svarat ja på kundernas begäran. Men i takt med 
sin utveckling av en värdegrund för sitt arbete, började företaget aktivt gå ut 
med rättvisa och lika villkor som princip; de accepterade inte längre den sortens 
förväntningar och hade inte heller tappat kunder på grund av den förändringen 
och markeringen.   

I samband med detta projekt och även ett aktuellt kompetensutvecklingspro-
jekt, berättade gruppen vidare om hur de upplevde svårigheter med att skapa ett 
konstruktivt klimat och arbetssätt. Deras försök att skapa delaktighet hade istäl-
let blivit till tjafs och till en negativ neråtgående spiral, menade gruppen. Mötet 
döptes av flera till ”skvallermötet” och till slut hade försöket till utveckling och 
delaktighet avslutats. De brottades med hur de skulle kunna bygga en kultur som 
inte präglades av ”skvaller” och negativa attityder. Möjlighet till friskvård var 
ett annat försök, som också mötte ett svalt intresse. De hade sett en friskvårds-
timme som ett försök till bättre hälsa och arbetsklimat, men responsen var 
mycket svag.   

Parallellt med svårigheter och dilemman av detta slag var det samtidigt myck-
et som utvecklades åt rätt håll och som var annorlunda. Det fanns en nyfikenhet 
och vilja att förändra, att lära och lyssna. Framförallt upplevde de tre deltagarna 
att de själva hade förändrats mycket och att det hade börjat märkas på olika sätt i 
organisationen. De betedde sig annorlunda och det påverkade andra.  
Annika: Vi har alla förändrats som människor. Det tycker jag till och med att jag 
har gjort! Jag tänker mig för på ett annat sätt. Jag reagerar mer och jag läser ar-
tiklar. Jag såg en rubrik om att landstinget saknar en jämställdhetsplan. Och jag 
läste artikeln! Det hade jag inte gjort tidigare. I början av projektet gjorde Anni-
ka allt för att inte vara med men nu säger hon att hon aldrig hade kunnat före-
ställa sig den process som hon gått igenom.  
Kristina: Jag var också motsträvig först. Det som hände för mig var att jag såg 
ett program på tv om genus. I tablån skulle jag inte ens ha lagt märke till det 
programmet förut. Och jag fattade ju vad de pratade om i och med det vi har 
gjort tillsammans. 
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Både Annika och Kristina pratar om att de blivit mer lyssnande, att de kan sit-
ta tysta på ett sätt de inte gjorde förut: 
Annika: Jag har lärt mig att lyssna och inte babbla oavbrutet. Vi har arbetat så 
mycket med aktivt lyssnande. Det är nytt för mig och ”fritt flöde” har gett 
mycket tycker jag. Jag har förändrats enormt och folk säger ”vad har hänt med 
dig, har du blivit religiös!” 

Annika vänder sig till Jeanette och säger att hon som chef har förändrats 
mycket, hon ställer motfrågor och lyssnar på ett annat sätt, bollar tillbaka och 
frågar efter orsaker. 
Jeanette: Jag frågar ofta: Vad vinner du/vi på det? Den frågan använde vi ju i 
målarbetet. Jag ”borrar i jämställdhet”. Det blir jämställdhet hela tiden, vare sig 
det handlar om hockeytider, parkeringsplatser eller politik. Jag pratar om detta 
som värdegrundsfrågor med alla jag möter och det har smittat av sig. Jag hör hur 
folk i min närhet börjar använda mina ord. Jag har lärt massor och ser också hur 
lönsamt det kan vara. Det är en sådan kick.  
 
Det fanns flera paralleller till de erfarenheter som kom fram i det första nätver-
ket i en enkönad, eller nästan enkönad, miljö. Kvinnorna växlade mellan hopp 
och uppgivenhet på nätverksträffarna. Det hände mycket som handlade om stöd 
till varandra, en vilja att förändra och en vilja att delta i en förändring. Så kom 
bakslagen, med splittrad uppmärksamhet, med en ovilja att delta och bidra på 
olika sätt. De tre kvinnorna berättade om stora personliga förändringar som ock-
så bidrog till en påverkan på arbetsplatsen. Tre personer på ett mindre företag 
kunde påverka en hel del handlingsmönster bara genom att göra och handla an-
norlunda, ett förhållande som också visade sig i flera av de andra arbetsorganisa-
tionerna.  

Företaget hade dessutom kunder som bara ville ha kvinnor som utförde arbe-
tet och de gick igenom en process för att stå upp för en värdegrund där en sådan 
förfrågan inte accepterades. Jämställdhet är en del av vår värdegrund deklarera-
des både muntligt och i marknadsföringen. Att den efterfrågan också skapade 
situationer som innebar att manliga ansökningar lades längst ner i ansöknings-
högen är ett exempel på oreflekterat görande (Andersson m fl 2008), hon bara 
gjorde detta utan att knappt lägga märke till att hon gjorde det. Framkallnings-
processen gjorde det synligt och efterhand kom beslutet att ändra på den vanan. 

Kvinnorna gav uttryck för att det fanns normer på arbetsplatsen som innebär 
att de inte riktigt lyssnade på varandra, en norm som de själva också var bärare 
av. Genom metoden fritt flöde fick de verktyg som skapade nya handlingsmöns-
ter hos de tre kvinnorna i förändringsledarrollen, vilket säkert också påverkade 
arbetsplatsen bara genom att de handlade annorlunda. Det hade behövt kombine-
ras med ett mer systematiskt arbete i organisationen.  
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På jakt efter tecken på jämställdhet 
Vid en nätverksträff, tre år efter starten, hade varje arbetsplatsgrupp förberett 
tema för dagen, något som tidigare efterfrågats av deltagarna: vad har blivit an-
norlunda eller vad har förändrats i en riktning för jämställdhet? Återkopplingar 
till arbetet med handlingsplanerna var också en del av denna process. Flera av 
grupperna hade förberett och skickat ut materialet till varandra i förväg. I denna 
process deltog fyra av organisationerna; energibolaget, städföretaget, myndighe-
ten samt gymnasieskolan. Det är deltagarnas muntliga berättelser och skriftliga 
rapporter som utgör underlag för följande redovisning.  

På energibolaget stod jämställdhet nu på dagordningen, så var det inte tidiga-
re. Chefen frågar mer, berättade de tre förändringsledarna. Det har hänt mer i 
ledningen än bland arbetarna, var en annan kommentar. Jämställdhetsgruppen 
har vuxit och det finns en jämn fördelning av kvinnor och män i gruppen. Från 
början var det tre kvinnor som startat arbetet. Inga män visade intresse, kvinnor-
na har drivit arbetet i tre år och nu kommer män med. Gruppen håller på med 
lönerevision och arbetsvärdering ur ett genusperspektiv. En kvinna hade rekryte-
rats till en hög chefsposition. Den manliga ekonomichefen slutar och en kvinna 
hade rekryterats till delar av hans tjänst. Det är 130 personer som jobbar i orga-
nisationen, varav 25 är kvinnor. Två av kvinnorna i nätverket har nyligen blivit 
fackliga ordföranden i sina respektive fack. Alla tre berättade om sina personliga 
resor, hur de säger ifrån vid sexistiska skämt på arbetsplatsen, vilket de inte 
gjorde förut. Och inte bara säger ifrån – att reagera överhuvudtaget är nytt. De 
berättade att de har stängt av känslorna och ryckt på axlarna tidigare – men nu 
var det annorlunda. Vidare så arbetade de aktivt med ett genusperspektiv i ar-
betsmiljöarbetet, vid skyddsronder för såväl den fysiska som psykosociala ar-
betsmiljön. Jämställdhetsplanen skulle revideras. Kränkande särbehandling hade 
tagits upp och en tydlig handlingsplan har utvecklats. Mål som förändringsle-
darna jobbat fram förslag till, har antagits och finns på hemsidan till exempel. 
De var överens om att ledningen uppmärksammat deras arbete och jämställd-
hetsfrågor på ett växande sätt. ”Kulturen” i organisationen har förändrats men 
inte så mycket som de hade hoppats på. Men de var nöjda med att handlingspla-
nen blivit allt tydligare och utvecklats. Uttagen föräldraledighet ska vara merite-
rande, den interna rekryteringen ska ha en jämn könsfördelning som ett viktigt 
kriterium, bemötande av kunder tas upp ur ett genusperspektiv med mera. De 
har fått en kvinnlig affärsområdeschef, omklädningsrum även för kvinnor, an-
nonser granskas numer ur ett genusperspektiv och rekrytering vänder sig till un-
derrepresenterat kön. Det svåraste är att förändra det dagliga görandet av genus, 
den dagliga interaktionen mellan medarbetare. Det tyckte alla tre kändes tung-
rott och svårt att se en vilja hos kollegor att jobba med detta.   

Det privata städföretaget, även det med tre deltagare i nätverket, kunde där-
emot berätta om hur svårt det var att hålla ett arbete levande. Mycket har hänt på 
företaget, inte minst med att rekrytera män till den starkt kvinnodominerade 
branschen. En av deltagarna har blivit fackligt aktiv och väljer hellre att arbeta 
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fackligt än att fortsätta i nätverket. Städföretaget har arbetat mycket med värde-
ringsfrågor, vilket de ansåg var väldigt bra för klimatet och utvecklingen på ar-
betsplatsen. Den jämställdhetsplan de tog i början tyckte de var ”pinsam” nu, 
otydlig och lågt ställda mål och omedveten. Målen i handlingsplanen har de ar-
betat aktivt med. De rekryterar fler män och använder riktade annonser och posi-
tiv särbehandling. De har utvecklat utbildningen för personalen, de använder 
arbetsrotation och utvecklar tryggheten och delaktigheten i yrkesrollen. Men-
torskap utvecklas, att arbeta i par och att kunna kombinera föräldraskap och ar-
bete på ett bra sätt. Delaktighet har varit i fokus som en effekt av jämställd-
hetsarbetet, till exempel genom att utveckla gruppledarroller till ett större an-
svarstagande. De tre kvinnorna har i olika perioder berättat om vilken personlig 
förändring de alla har gått igenom, men i företaget syns trots allt inte lika synli-
ga resultat. Företaget växer snabbt och det är många frågor att handskas med 
som gör att jämställdhetsfrågorna kommer på sidan av, berättade deltagarna.  

Myndighetens deltagare var nöjda med att de utvecklar ett systematiskt sätt att 
jobba med jämställdhetsfrågor på. Det finns en bra struktur och organisationen 
arbetar aktivt med flera mål som deltagarna i nätverket utarbetat. Mål som hand-
lar också om hur vägledning kan förändras för att bryta könsmärkningsprocesser 
i val av yrke, vidareutbildning och så vidare. Organisationen fungerar bra när det 
gäller löner, resurser, möjlighet att förena familjeliv och förvärvsarbete. 

På gymnasieskolan var det två år av mycket motstånd och en känsla att det 
inte hände särskilt stora positiva förändringar, berättade de två manliga delta-
garna – kvinnorna var förhindrade att komma denna gång, men de hade gemen-
samt arbetat fram sin berättelse. Fler tar upp jämställdhet spontant och de ser 
avtryck på flera områden. En handlingsplan för både elever och personal kring 
sexuella trakasserier och kränkningar har utarbetats. De genomför jämställdhets-
café, som är en del av arbetsplatsmötena och var sjätte vecka är det jämställdhet 
som tema. Ett tema har varit just kränkningar och olika tekniker för att utöva 
makt. De arbetar med samtalsteknik med särskilt fokus på att alla ska få komma 
till tals.  

Ledningsgruppens dominans av män bryts av att det kommer in två kvinnor 
till hösten. Men kvinnor lyssnas inte på i samma utsträckning. En kvinna la ett 
förslag på ett möte som inte ens kom till protokollet. Elever talar lättare om frå-
gorna, ansåg deltagarna. Men strategin, att arbeta parallellt med arbetsorganisa-
tionen och verksamheten har varit för mycket, menade gruppen. Istället skulle 
en prioritering har gjorts och arbetsorganisation skulle ha valts, ansåg de. Per-
sonligen har de alla haft ett enormt utbyte och utveckling av jämställdhetsarbe-
tet. Men det finns en oro – en av kvinnorna är långtidssjukskriven och den andra 
har fått ett nytt arbete (att driva ett nationellt jämställdhetsprojekt) och slutar på 
skolan. Gruppen har gjort omfattande undersökningar och rapporter om sitt ar-
bete. Nya arbetslag har fått en jämnare könsfördelning. Idrottsundervisningen 
har påverkats av genus och bland annat lett till en större medvetenhet om val av 
aktiviteter och gruppindelningar vid dessa. Målet om att kvinnor och män ska 
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komma till tals på lika villkor har däremot inte nåtts. Gruppen har introducerat 
metoder och synliggjort kartläggningar, men utan större resultat. Men det finns 
en höjd medvetenhet i jämställdhetsfrågor, kanske främst hos kvinnor, menade 
gruppen. Dessutom har medvetenheten höjts hos eleverna och arbetet med att 
öka delaktighet och inflytande hos elever pågår.  

I en uppsamlande reflektion och samtal kommenterade flera att nätverket spe-
lat en avgörande roll för att kunna vara uthållig och för att hjälpa varandra med 
perspektiv. Nätverket har gett uppslag, stöd, motivation, utmaningar och kun-
skaper. Nätverkets alla ”verkstäder”, olika former av lärande och gemensamt 
skapande av kunskap, har stärkt och utvecklat individerna i gruppen, menade 
flera. Alla verktyg för att lyssna och förstå förändring har också spelat en stor 
roll. 

 
Mycket hade ändå hänt, trots att det inte gått så lång tid. Att utmana och föränd-
ra normerna som bygger ordningen, genusordningen, var krävande. Vissa hand-
lingar de gjorde hade lett till en förändring av hur genus gjordes, medan flera 
trots allt talade om att det blivit förbättringar, dock inte grundläggande föränd-
ringar. Mer har skett med individerna än med organisationerna, vilket inte är att 
förvånas över. Det var svårt för städföretaget att hitta konstruktiva ingångar till 
sitt arbete. En förklaring kan också vara arbetsgruppens konstellation men en vd, 
arbetsledare och underställda. Det fanns perioder av väldig kraft i den konstella-
tionen, men också av maktrelationer som jag tror så småningom påverkade 
gruppen så att den tappade den kraft och energi som de hade i ett inledningsske-
de. Här finns en parallell till nätverk 3, där en arbetsplatsgrupp byggde på fack-
liga tillhörigheter: fabrikschef, ingenjör, produktionsanställda och tekniker. I det 
fallet blev aldrig gruppen fungerande. I nätverk 2 fanns också en arbetsplats-
grupp med vd, arbetsledare och medarbetare i vilken det inledningsvis fungerade 
väl, men med en ökande spänning med tiden.   

En arbetsplatsgrupp med olika positioner är krävande med tanke på inbördes 
och ojämlika maktrelationer. I några andra fall i nätverken fungerade det lättare, 
till exempel när det gäller två förskolor som hade sina föreståndare med i nät-
verken. I de gemensamma reflektionerna över detta menade de flesta att det 
hade sådant värde att ha med chef/ledare att fördelarna övervägde. Men i några 
fall var det kontraproduktivt.   

Reflektion över metod 
I nätverk 4 användes modellen om hur genus skapas i organisationer. Det var 
viktiga ingångar för att tolka skeenden i organisationerna men även som ingång-
ar till deltagarnas egna studier. Men modellen känns fortfarande lite abstrakt, 
den är inte självklart lättillgänglig som till exempel modellen förändringens fyra 
rum ofta uppfattas som. Modellen behöver användas aktivt i samtal och analys-
arbeten. Den behöver återkopplas i de olika reflekterande sammanhangen. 
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Ibland gjordes det av deltagarna i nätverk 4, det var då deltagare som hade en 
bakgrund på genus/jämställdhetsfältet. När vi arbetade med reflekterande team, 
var det kopplat till modellen på flera sätt. Vi utforskade olika teman, till exem-
pel hur interaktionen mellan kvinnor eller mellan män såg ut på arbetsplatsen.   

Parallellt med nätverk 4, har jag lärt mer om metoder inom aktionsforskning. 
Jag har diskuterat metoder och genus inom akademin. Dessutom har jag löpande 
handledning utanför akademin, som i grupp fokuserar på min egen processledar-
roll. Min egen läroprocess har korsats med deltagarna i nätverk 4 och gemen-
samt utforskade vi olika metoder i arbetet med att reflektera och handla för en 
förändring. Vi arbetade mer och mer med systematisk reflektion - både självre-
flektion och reflektion över genus och jämställdhet – och jag tolkar det som att 
en skapande kunskapsprocess på så sätt organiserades, präglad av demokratiska 
kunskapsformer och en kritik av dominanta strukturer och kulturer i samhället 
(Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006). 

Målarbetet, som var en konkret metod att ge ord för det annorlunda, var an-
vändbart och svårt även i denna nätverksgrupp. Vanans makt kan vara stark och 
jag blir ännu mer övertygad om behovet av att intervenera med varandra på oli-
ka sätt för att skapa utrymme för något annat.  

Återkommande har teorier frigjort erfarenheter i gruppen. Processen som blev 
synlig i det gemensamma, om kvinnor som kände ett inre motstånd, en rädsla för 
att uppfattas som osakliga, okontrollerade, galna i sina organisationer, synlig-
gjorde en dold maktordning som jag ser det. Den formen av rädsla, som kommer 
ur maktrelationer, hade varit outtalad och för en del omedveten. Genom att syn-
liggöra detta och se det inre motståndet med hjälp av genusteorier om makt och 
hur samskapandet kan hålla maktrelationer på plats, hade upptäckten en frigö-
rande effekt. Likt i nätverk 1, blev det tydligt att den formen av upplevelser, 
rädslor och anpassningar är en effekt av den systemiska nivån – med variationer 
beroende av en rad andra faktorer, men ändå kan det ses på en systemnivå. 
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8. ”Om vi gör annorlunda, då 
börjar saker att hända”  

nätverk 5 
Detta kapitel handlar om nätverk 5, som bestod av en organisation, även om del-
tagarna befann sig på olika arbetsplatser i landet. Det var en facklig organisation 
och deltagarna arbetade som ombudsmän. En ombudsman i en facklig organisa-
tion, till skillnad från en tjänsteman, har arbetsuppgifter som ofta är riktade di-
rekt till organisationens medlemmar. Att arbeta tillsammans med förtroendeval-
da, förhandla, leda utbildningar och vara ute och tala om det fackliga uppdraget 
är några exempel på sådana uppgifter. En ombudsman, mer än en tjänsteman, 
förväntas också aktivt utveckla och kommunicera organisationens roll och själva 
den fackliga idén. Det var också några skäl till att just ombudsmän valdes ut av 
ledningen för att delta i ett projekt i vilket deltagarna förväntades vara föränd-
ringsledare.   

Designen på projektet var också ovanligt. Organisationens ledning ställde sig 
bakom en omfattande insats där nätverk 5 var en första nätverksgrupp som sedan 
skulle följas av ytterligare tre grupper. Det innebar att drygt 60 anställda, främst 
ombudsmän, skulle medverka i en process av lärande, utforskande och formule-
ring av handlingsplaner för förändring. Dessutom tillkom andra aktiviteter i pro-
jektet i syfte att skapa en delaktighet och förändring i organisationen; dialog 
med centrala styrelsen, konferenser och samlingar av förtroendevalda var exem-
pel på det.  

Fyra av ombudsmännen i nätverk 5, två kvinnor och två män, hade en särskild 
roll. De skulle genomföra och driva projektet vidare i sin organisation, samt, i 
samarbete med projektledaren, i övrigt arbeta för ett förändringsarbete. Det in-
nebar att de fyra deltagarna aktivt skulle reflektera över metodval, utveckling 
och resultat i nätverk 5. Detta gjordes bland annat tillsammans med mig och en 
manlig konsult, Søren Holm. Vi två hade möten med de fyra förändringsledarna, 
från den allra första träffen i nätverk 5, och som innebar att vi var sex personer 
som aktivt reflekterade, framkallade, lärde och analyserade såväl skeenden i 
nätverket som i organisationen som sådan. Totalt genomfördes 21 sådana möten 
vilka oftast pågick under tre timmar.   

Händelserna i detta kapitel bygger dock på nätverkets träffar. Träffarna med 
de fyra förändringsledarna finns med som en bakgrund och har påverkat proces-
serna. Däremot genomför jag en gruppintervju med de fyra – tre år efter att nät-
verk 5 startat och då även deras egna grupper avslutats. Intervjun får avsluta de 
empiriska avsnitten.  
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Kapitlet är disponerat som föregående, med händelser sorterade efter de tre 
processerna framkallning, mobilisering och förändring. En avslutande ”händel-
se” har getts ett särskilt stort utrymme. Det är ett samtal mellan de fyra föränd-
ringsledare som ledde de grupper som följde efter nätverk 5. Och i detta samtal 
stod avhandlingens forskningsfrågor sammantagna i fokus. 

Reflektioner görs löpande och rör sig på de två plan som är projektets fokus, 
att framkalla och förändra normer om genus. Reflektioner handlar både om kun-
skapsproduktion rörande metod samt process, men även kunskapsproduktion om 
genus på såväl individ, grupp som organisationsnivån. Till nätverk 5 gjordes 
därför några förändringar, som kan sammanfattas enligt följande: 

• Den egna organisationsstudien gjordes om i två steg: först en genusob-
servation som bearbetades i nätverket och därefter en planering av den 
mer omfattande studien.  

• Ett mer systematiskt användande av genuslitteratur, som bearbetades i 
samtalsgrupper och uppföljningar vid nätverksträffarna.  

• Mer stöd gavs till en målverkstad och i att bryta tankemönster och ska-
pa ett fri-rum för vad som skulle bli annorlunda. 

• Mer självreflektion överhuvudtaget, i samband med föreläsningar, rap-
porter, litteratur, händelser i organisationerna. 

• Könsuppdelade grupper som metod användes mer i olika läroprocesser.  
• Teorin och modellen Förändringens fyra rum användes mer aktivt och 

fördjupades med personlig reflektion.  
• En modell för hur mål kan formas hade vidareutvecklats redan till nät-

verk 4 och utvecklades vidare i nätverk 5. Kriterier för det arbetet ut-
vecklades och fördjupades. 

• Genusobservationer gjordes som nämnts som ett fristående moment, 
som ofta återkom i de egna studierna, men de gjordes också i nätverks-
gruppen.  

Framkallningsprocesser 
Framkallningsprocessen inledde nätverkets arbete. En skillnad från de övriga 
nätverken var att genusobservationer av händelser i organisationerna gjordes 
som ett eget moment, innan de egna organisationsstudierna planerades och 
genomfördes. Det var för att öka möjligheten till att se, eller ”framkalla” genus. 
Texten om framkallningsprocesser innehåller fyra delar: genusprägling, om män 
och kvinnor, genusobservationer i organisationen samt studier av organisationen 
som inte framkallade genus tillräckligt. 
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Genusprägling 
Deltagarna reflekterade både individuellt och i mindre könsuppdelade grupper 
över budskap om hur kvinnor och män, flickor och pojkar, ska vara och inte 
vara. Kopplingar gjordes även till hur dessa budskap påverkar i dag.  

Det var nätverkets tredje internat och en del grupper satt långt över den avsat-
ta tiden och verkade tycka att det varit speciellt och viktigt att få tala om påver-
kan och sina liv, sina relationer ur ett genusperspektiv. På morgonen nästa dag 
berättade grupperna om sitt arbete. 

Kvinnogrupperna  
Kvinnorna valde främst att fokusera på arbetslivet. De berättade om stöd i sin 
omgivning, främst från män. Dessa har uppmuntrat, stöttat och uppmanat flera 
av kvinnorna att söka befattningar som innebar ledarskap och ibland personalan-
svar. Dessa erfarenheter hade de flesta av kvinnorna. Däremot var det mer blan-
dade erfarenheter när det gällde kvinnor. Exempel gavs på hur kvinnor hade 
stöttat, men även på hur kvinnor hade förhållit sig passiva till varandra och inte 
uppmanat att söka tjänster som till exempel hade inneburit ett ledarskap.  

Dominerande mönster som deltagarna identifierade handlade om att vara duk-
tig, hel och ren och att tidigt ta ansvar. De talade även om att vara skötsam och 
att anpassa sig, något som inte sades rent ut men som de hade uppfattat som ett 
budskap.  

Mansgrupperna  
Männen valde främst att tala om en tidig och tydlig prägling till att bli pojke och 
man.  

Att föräldrar och övriga familjemedlemmar påverkat mycket genom sina bud-
skap och beteenden. Att vara i gäng hade påverkat, som lumpen, och många 
hade positiva erfarenheter av att vara med i olika gäng. 

Ett budskap som 9 av 10 män instämde i var följande: 
”Sjåpa er inte. Lite stryk får man tåla!” vilket bland annat konkret betydde att 

man inte ska gråta. Vidare budskapet att skaffa ett ”riktigt jobb”, att vara famil-
jeöverhuvud, och att män ska hålla efter varandra (brödraskap kallades det, att 
”ha koll” på varandra).  

En av männen var uppvuxen på landet i södra Sverige. När han växte upp såg 
han grannfrun sitta vid spisen och äta middag när resten av familjen satt runt ett 
bord och åt.   

De flesta män talade om att de haft en ”traditionell” uppväxt, och då främst 
tänkt att kvinnor gjorde hemarbetet och män förvärvsarbetade och att de själva 
inte skulle ta särskilt mycket ansvar i familjen med hemarbete och barn.  
 
Kvinnornas berättelser om ett mer aktivt stöd från män, kan tolkas på flera sätt. 
Dels som en effekt av en ordning där kvinnor som kategori är underordnade och 
i vilken den präglingen införlivas och där samspelet mellan kvinnor generellt 
inte utmärks av ett aktivt stöd att bli ledare till exempel, att ”lämna gruppen” 
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som flera kvinnor tagit upp att ett ledarskap uppfattas som av många kvinnor. 
Barbro Dahlbom-Hall, en av de första som arbetade med enkönade chefsgrupper 
med först kvinnor i många år, och sedan även med män, skriver om trycket mel-
lan kvinnor att vara lika (Dahlbom-Hall 200,  jfr även Lindgren 1992). I nätverk 
1 gjordes flera erfarenheter som bekräftar detta, gestaltad av uttrycket ”håll dig 
på linjen”. Om någon i en grupp utmanar sin egen och gruppens underordning 
rubbas balansen i ordningen, och då krävs en vilja för att gå vidare med det. Un-
derordningen är både en vana och en bekvämlighet som tidigare processer i nät-
verken med kvinnorna visat. Samtidigt finns för många en vilja, en längtan efter 
frigörelse, som nätverk 1 visade.   

Ett ytterligare sätt att tolka att kvinnorna upplevde sig få ett mer aktivt stöd 
från män i organisationen har med makt att göra. I en struktur där makt och höga 
positioner domineras av män kan det även ligga närmare till hands för män att 
tänka på vem som kan bli chef eller ledare och att även aktivt verka för det. Det 
är både systemnivån och samspelet mellan individer som skapar ett samman-
hang som kvinnornas erfarenheter kan förstås ur. Det analysverktyg som en 
grupp forskare (Wahl m fl 2008) använde för att analysera motstånd var sam-
manhang och samspel, inspirerat av Ackers (1999) modell av hur genus skapas i 
organisationer.  

Om män och kvinnor 
Vi hade två pass som följde på varandra; ett med män i fokus och ett med kvin-
nor. Litteratur i ämnet lästes in inför träffen och efter föreläsning fördes till en 
början samtal i två könsuppdelade grupper.   

Søren, konsulten, talade om män på ett personligt sätt – både om system och 
strukturer men även om hans perspektiv som man. Därefter könsuppdelades 
gruppen för vidare reflektion. Jag deltog i kvinnogruppen. Flera kände frustra-
tion och tog upp frågan om våld mot kvinnor. Det var viktigt att synliggöra hur 
det faktiskt ser ut, och att inte lägga ett censurlock över maktrelationer och våld, 
sa en kvinna. Som kvinna behöver vi våga stödja andra kvinnor och skapa forum 
där vi törs förändring, fortsatte en annan och flera nickade instämmande.   

Gruppen med män var delad: en del hade inspirerats av föreläsningen, medan 
andra hade blivit upprörda och provocerade. I det gemensamma samtalet efteråt 
ställde en deltagare frågan om hur man kan förändra hur genus görs. Med hjälp 
av olika synpunkter och erfarenheter växte ett perspektiv fram som kan sam-
manfattas med att det är viktigt att både se det systemiska och individuella, både 
se aktören och strukturen.   

Som individ kan ett sätt vara att söka stöd hos varandra för att hjälpas åt att 
bryta mönster. Särskilt män behöver kämpa för att ta tillbaka sina känslor, de 
som man har lärt sig inte får finnas. Och män behöver samtidigt se överordning-
en och fråga sig hur man själv gör överordning. Och att det krävs något för att 
aktivt ge upp de privilegier som det innebär att vara man, genom att få syn på 
dessa.  
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Ett annat perspektiv var att bygga varma och nära relationer med sina söner, 
som ett sätt att bryta fastlåsta mönster. För kvinnor är ett viktigt steg att ”ta led-
ningen” för män på det här området, det vore ett sätt att bryta fastlåsta mönster – 
att kvinnor kliver ur offerrollen. Att kvinnor backar upp varandra är också ett 
sätt att förändra, för att överordningen inte ska få fäste och fungera splittrande.  

Kommentarer ledde till nya tankar och perspektiv. Skuldkänslor blev synliga, 
känslor av att vara man och känna skuld. Som man har man ett ansvar, men är 
inte skyldig, var ett annat perspektiv. Att ta ansvar och förhålla sig till överord-
ningen är nödvändigt, sa en av kvinnorna och band samman samtalet med exi-
sterande teoribildning om maskuliniteter.   

Vi använde modellen Förändringens fyra rum för att lära om hur vår process 
påverkade såväl individ som grupp. Flera upplevde konfliktfylldhet och förvir-
ring, andra inspiration, och några män sa att de troligen hade lagt locket på och 
ville inte tala mer.   

Vid följande nätverksträff föreläste jag om genussystemet och kvinnor, bland 
annat utifrån nätverk 1, där samspelet mellan kvinnor på arbetsplatsen stod i fo-
kus. Återigen samlades vi i två grupper: en kvinnogrupp och en mansgrupp för-
de en dialog om tankar och känslor som väcktes och ur den dialogen tog fram 
idéer till förändringar. Här följer några utdrag från det samtalet, samtliga citat är 
från kvinnor: 

 

”Jag blir arg på mig själv. Jag ser hur jag har spelat med för 
att få fördelar.” 

”Män lyfter fram vad kvinnor tycker, och ser inte att de tar 
idéer och för fram dem som sina egna.” 

”Jag tänker på den här känslan av att vara mindre värd än 
män. Föreläsningen påminde mig om att den finns ju där 
hela tiden, men omedveten på något sätt.” 

”Jag tänker på att inte duga. När jag skulle bli ombudsman 
skrev flera kvinnor brev till ledningen om att jag inte borde 
bli det. Jag känner igen det om att kvinnor kan stoppa var-
andra.” 

”Jag utsätter kvinnor också, genom att nedvärdera, inte 
lyssna och vända ryggen.” 

”Det är svårt att se vad vi gör för att ta ner varandra, det är 
så censurerat. Men viktigt att synliggöra för att kunna för-
ändra!” 

”Jag känner mig ledsen och arg – att det är så svårt att bryta 
de här mönstren.”  
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”Jag tänker på det Eva pratat om kopplat till det vi har talat 
och utforskat om maktstrukturer. Det hänger verkligen 
ihop, vad kvinnor gör mot varandra och hur maktstrukturer 
ofta utesluter kvinnor.” 

 
I det gemensamma samtalet som följde, berättade en kvinna att deltagarna kände 
igen sig i talet om underordning och känslan av att inte vara lika mycket värda 
som män. Den struktur som kvinnorna upplevde, en uteslutande kultur, gjorde 
dem arga men de blev oftare arga på sig själva som anpassade sig eller inte vå-
gade utmana ordningen.  

En känsla av skuld blev tydlig, känslan av att det var något fel på en själv som 
inte tar sig in, känslan av att vara en person med ”problem”.   

En kvinna berättade om ett fall i organisationen som också flera kände till: en 
kvinnlig chef arbetade på en enhet som var kvinnodominerad. Hon blev väldigt 
kritiserad av andra kvinnor och flera menade att det inte hade hänt om det varit 
en manlig chef. Och om det hade hänt, hade en högre nivå i organisationen gripit 
in för att inte utsätta honom för ett så respektlöst bemötande. Maktstrukturen 
blev tydlig, sa den man och kvinna som arbetade på avdelningen ifråga. De sa 
att mekanismerna och skeendet blivit tydligt i och med föreläsningen om möjli-
ga effekter på kvinnors relationer av genussystemet. Och en av männen rappor-
terade från mansgruppen som hävdade att de hade känt igen fenomenet, förhål-
landet att förtroendevalda kvinnor ”gör ner varandra”.   

”För att vara underordnad måste någon vara över, det förutbestämmer oss i 
den rollen, sa en man. Vad män kan göra handlar mycket om att stoppa ett re-
spektlöst bemötande och en dålig behandling. Att stå upp för att både kvinnor 
och män ska behandlas på ett bra sätt”.  

De båda processerna om kvinnor respektive om män skulle kunna beskrivas 
som double-loop learning (Argyris 2008). Med det menar jag att det gemen-
samma kunskapandet utmanade den egna föreställningen och skapade för flera 
en omvärdering av perspektiv. Det var ett exempel på en rörelse i rummet och 
där det för givet tagna inte var det längre.  

Genusteori kombinerades med egna erfarenheter och upplevelsen att vara i 
könsuppdelade grupper med ett skiftat fokus: i ena fallet var den egna identiteten 
i fokus och reflektionen skedde utifrån teori och erfarenheter av att vara kvinna 
respektive man. I det andra fallet låg istället fokus på att reflektera över den 
andra gruppen; tankar och perspektiv på den gruppen och i en kritiskt stödjande 
roll. Det var både en intervention, överhuvudtaget att särskilt uppmärksamma 
och dela in rummet efter kategorierna kvinna och man, men även en riktning för 
att föra gruppen samman: att tänka som ”bundsförvant” som en stödjande per-
son/grupp på några andra.   

Effekten blev avcensurerande och inspirerande för många. Processen följdes 
upp på flera sätt, där till exempel några män spontant bildade en grupp som träf-
fades för att ge varandra stöd till förändring. Nätverket inspirerades i sin tur av 
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männens initiativ, som jag uppfattade som en aktiv handling att söka förändring 
bland gruppen av män.  

Genusobservationer i organisationen 
Deltagarna hade under den första träffen planerat att göra en observation av ge-
nus i organisationen. De olika observationerna återfördes till hela gruppen och 
det här var händelser som ägde rum under den andra och uppföljande träffen. 
Ofta var det överraskande mycket genusrelaterade mönster och händelser som 
deltagarna hade observerat:  

En av deltagarna hade observerat en konferens. Det var en stor konferens med 
300 deltagare och med relativt jämn könsfördelning. I en panel satt åtta män 
men inga kvinnor och pratade. När publiken släpptes in för en dialog var det en-
dast män som begärde ordet. 

Flera andra i nätverket instämde, de hade observerat liknande regionala kon-
ferenser som genomförts i landet. Och mönstret var detsamma: manliga talare 
såväl i panel som i publik.  

En man i gruppen hade observerat ett möte på vilket 11 kvinnor och 9 män 
deltog. Männen talade drygt 2/3 av tiden och hade generellt de längre inläggen. 
Samtliga män utom en talade, medan endast hälften av kvinnorna gjorde inlägg. 
En annan observerade att när en grupp tog en taxi, satte sig den enda mannen i 
framsätet medan de tre kvinnorna satte sig därbak, som en självklarhet.   

Andra vittnade om mönster där kvinnor blir till stöd för män på jobbet, samti-
digt som det omvända inte gäller, och inte heller förhållandet att kvinnor stödjer 
kvinnor på liknande sätt. De följande observationerna berättade också en och 
samma historia: män tar ordet, dominerar, och får mer stöd.   

I gruppen växte en känsla av obehag fram av dessa observationer. Vi talade 
om gruppen som stöd för att orka se och orka utan att genast försöka åtgärda – 
det viktiga var att gemensamt utforska i syfte att ”framkalla” existerande normer 
i organisationen. Som en följd av observationerna träffade gruppen också en 
överenskommelse: de skulle även observera gruppen i sig för att lära och utfors-
ka hur rådande normer, eller ”kulturen” i organisationen tar sig uttryck i interak-
tioner. Vi bestämde att vi skulle vänta några internat för att hinna bygga upp en 
tillit i gruppen för att man skulle vara mer redo att kunna möta de utmaningar 
som genusobservationerna kunde innebära.   

Det var ett samtal som vände obehaget för de flesta, till en nyväckt nyfikenhet 
att undersöka det för givet tagna, det som man annars bara gör ”helt naturligt”. 
Ordet naturligt diskuterades också – att det är ett ord som ofta används i debatter 
om jämställdhet: ”Vi gör det som vi är intresserade av och som känns naturligt” 
är en vanlig kommentar både från familje-och arbetsliv. Och förändring – att 
göra något annorlunda – uppfattas i konsekvens därmed som något ”onaturligt”.   

”Känslan av obehag och att vara obekväm kan istället vara ett tecken på att vi 
gör det vi ska i det här projektet. Att vara förändringsledare. Precis här och nu” 
sa en av kvinnorna. 
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Flera deltagare har lett samtal om genus och jämställdhet på sina arbetsplatser 
och i verksamheten. Det hade varit en uppsluppen stämning och responsen posi-
tiv.  

En av deltagarna återgav observationer som hon hade gjort på en stor konfe-
rens för all personal. I såväl grupparbeten som i helgrupp var mönstret detsam-
ma: män talade mest och längst. När kvinnor pratade var det oftare stimmigt i 
lokalen, till skillnad från när män pratade.   

Vi samtalade om hur det kommer sig att kvinnor inte börjar, ett samtal vi fört 
flera gånger tidigare och ett var att präglingen att hålla sig själv tillbaka är stark 
för kvinnor. Att komma i andra hand, efter män. Innan någon av oss hinner be-
gära ordet, är det redan taget av en man, sa en av kvinnorna. Och ingen motsatte 
sig den bilden.  

Senare anmälde sig en man som observatör. När han skulle berätta om vad 
han hade sett skämtade han om att han glömt att observera – han var en som tog 
stort pratutrymme och gärna pratade först. Han skämtade om att han skulle ha 
glömt och flera – särskilt männen – skrattade med honom. Jag frågade gruppen 
om en kvinna hade kunnat göra likadant – alltså skämta om att hon glömt att ob-
servera pratutrymme och att då andra skulle skratta. Nej, det skulle inte gå, sa en 
av kvinnorna och flera kvinnor höll med.  
 
När jag ställde frågan om en kvinna hade kunnat skämta på samma sätt, blev 
flera män irriterade på min fråga. Humor och skämtande har i allra högsta grad 
med konstruktioner av genus att göra (Ivarsson 2007, Wahl m fl 1998). Mönster 
i skolan visar på att pojkar tar ordet utan att begära det, avbryter andra och tar 
betydligt mer utrymme än flickor. Medan vad flickor säger inte får lika mycket 
uppmärksamhet som pojkarna (Ivarsson 2007). Förskolebarn kopplar samman 
”är rolig” med manligt kön och vuxna kvinnor och män kopplar samman rolig i 
första hand med män. Kvinnor uppmärksammar både kvinnliga och manliga 
skämtare, medan män uppmärksammar manliga, ett exempel på hur kvinnor so-
cialiseras åt både kvinnor och män, medan män socialiseras homogent (Ivarsson 
2007).   

Jag tolkar det som hände – en man som skämtar om att han glömt sin genus-
observation och där flera män skrattar med – som ett uttryck för överordning 
och även av motstånd, att skämta om observationerna, lite förlöjligande. Män-
nen orienterade sig mot varandra och jag störde genom min fråga och därför 
blev flera män irriterade på mig. I Dahlbom-Halls (2007) arbete i grupper av 
män, menar hon att bli genusmedveten är krävande och omöjligt att bli utan att 
låta sig beröras. Genom min fråga – och i växande utsträckning ställdes ”obe-
hagliga” frågor av alla i rummet i det gemensamma kunskapandet – öppnades en 
möjlighet för att bli berörd. Ur ett maktperspektiv störde jag den homosociala 
ordning – att männen drogs till varandra – som i stunden skapades i rummet 
(Lipman-Blumen 1976). För några av männen stannade kanske känslan vid irri-
tation på mig, andra var inte alls irriterade och slutligen några kände sig först 
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irriterade men reflekterade vidare i vårt samtal om genus, makt och humor. För-
delen med den forsknings- och utvecklingsprocess som vi hade, var att proces-
sen togs i stunden – händelsen blev både analyserad och reflekterad över i rum-
met och inte enbart av mig i min tolkningsprocess.  

Studier av organisationen framkallade inte tillräckligt om genus 
Efter genusobservationerna planerade deltagarna för sina mer omfattande orga-
nisationsstudier som skulle ge en bredare bild av genus i organisationen. Det 
visade sig inte vara så lätt att göra de undersökningarna. Följande händelse var 
en nätverksträff, där deltagarna redovisade sina studier:  

Samtal fördes i mindre grupper om mönster, vad alla hade lärt och sett. Så 
småningom växte en insikt fram att undersökningarna inte gav en särskilt tydlig 
bild av genusgörande och villkor. Vi gjorde en process där vi sökte kritiskt re-
flektera över varför undersökningarna blev så ytliga och begränsade. Modellen 
Förändringens fyra rum användes också som ett analysverktyg för att försöka se 
vilka mekanismer som kunde ligga bakom.  

Flera förklaringar diskuterades; att organisationskulturen är så inriktad på 
snabba resultat att det är det invanda – att snabbt få ihop något utan att egentli-
gen reflektera. En annan förklaring var hur censuren kunde ha verkat, vad är det 
vi inte vill se? Censuren kan vara både medveten och omedveten (Janssen 
2005). Censuren kan man upptäcka genom att studera sig själv, genom vilka val 
jag gör och vad jag gör. På så sätt kan censuren kännas igen i en själv. Vad hän-
der i dig när du hör något obehagligt? var också en fråga som användes, som en 
början till att utforska sina egna reaktioner och handlingar. Vad döljer vi omed-
vetet eller medvetet genom att göra så här? Tidsbrist var en ytterligare förklaring 
som lyftes fram, det är för mycket att göra, en tidsbrist som försvårar möjlighe-
ten till reflektioner.  

En del hade lyckats göra mer omfattande studier och som la grunden till 
kommande handlingsplan. Andra bestämde sig för att utveckla sina undersök-
ningar, medan ytterligare några avvaktade.  
 
Det finns säkert fler förklaringar till att de egna studierna blev så pass otillräck-
liga. En viktig orsak var att de växte fram under det gemensamma kunskapandet, 
inte genom att jag som genusvetare, som ”expert”, recenserade deras egna studi-
er. Desto kraftfullare blev insikten hos dem att det krävdes mer av utforskning 
för att se ett nuläge. Jag tror också det fanns ett hinder i den egna kulturen, där 
deltagarna var vana att ”fixa” till saker snabbt. En ombudsman har väldigt 
många olika arbetsuppgifter, de är ofta tränade i att ha många bollar i luften och 
att det ska gå undan. Ett reflekterande och utforskande arbetssätt utmanade den 
praktiken och deras studier.  
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Mobiliseringsprocesser 
I den följande texten redovisas händelser under en process av mobilisering. Hu-
vudmomenten är arbetet med mål och handlingsplaner, med planering, strategier 
och processer om att vara aktör för jämställdhet. De processer vi gjorde om 
kvinnor och män kan också ses som en mobiliserande process, att bli medveten 
om vilket spänningsfält man som aktör kan vara på väg in i. Det inleder avsnittet 
och därefter följer texter om genusobservationer i nätverket, om motstånd samt 
om målverkstad. 

Vad kvinnor och män ofta censurerar  
Vid ett internat fördes en dialog om normer och utifrån den prövade vi att an-
vända modellen om förändring (Janssen 2005) för att analysera och söka möns-
ter i vad kvinnor och män som grupp undviker eller censurerar.  

Flera deltagare tog upp frågan om barn; hur påverkas barn och hur påverkar vi 
barn? Hur förs normer vidare? Hur kan det förändras? 

Någon sa att vi fostrar barn genom det vi är och de förhåller sig till det vi gör. 
Men barn lever inte i en bubbla bara med oss, säger en annan. Vi bär ju normer 
om hur kvinnor och män är. Vad kan man göra? 

Om vi vill ge våra barn en annan uppfattning, då gör vi annorlunda. Vill vi att 
våra barn ska bli annorlunda, då behöver vi göra annorlunda, sa någon. 

För att få syn på det normativa, gjordes ett arbete i könsuppdelade grupper om 
vad man tror kvinnor och män inte talar om, vad de censurerar. Grupperna tänk-
te på både kvinnor och män. Grupperna kom sedan tillbaka för ett gemensamt 
samtal. Flera tyckte att det hade varit svårt, ”det är svårt att se vad man inte vill 
se”, sa en deltagare.  

Från rapporten kvinnor om kvinnor: Kvinnor censurerar underordning och 
anpassning, och vi lägger locket på att vi gör det. Vi döljer för oss själva vad 
som sker, till exempel det faktum att många av oss lever i ojämnställda relatio-
ner. Och kvinnor censurerar att vi inte stöttar varandra, att vi låtsas att vi be-
handlar varandra mycket bättre än vad vi många gånger gör. 

Osäkerhet inför män är ytterligare något som vi censurerar, att vi ofta känner 
oss osäkra inför män är något vi inte låtsas om. Vår egen kompetens och förmå-
ga låtsas vi inte heller om, att vi sällan lyfter fram oss själva. 

Från rapporten män om kvinnor: Kvinnor censurerar ledarförmåga. Om nå-
gon kvinna sticker ut, tas hon många gånger (inte alltid) ner av andra kvinnor. 
Ålder spelar en stor roll för mycket och det talas inte om heller. Kvinnor stöttar 
inte varandra och censurerar det.  

Från rapporten män om män: Män censurerar känslor, sorg och smärta. Vi 
censurerar att vi har känslor och känner en massa saker. Män censurerar svaghet, 
att känna sig svag är något som vi inte talar om. ”Vi skulle aldrig erkänna att vi 
är dåliga bilförare”, sa en. 
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Från rapporten kvinnor om män: Män censurerar osäkerhet, att visa osäker-
het. Män censurerar överordning, sin egen överordning. 

Kopplingar gjordes också till arbetsplatskulturer och att göra genus. Om det 
gäller generella mönster som deltagarna har ”framkallat”, är frågan hur det kan 
bli ”framkallat” eller synliggjort som rådande normer i organisationen. En given 
ingång, svår men spännande, var flera kommentarer till den frågan. Och fram-
förallt: ”förskräckligt ovant”, som en deltagare uttryckte sig. 

Janssen menar att den roll genus spelar är lagt under ett mycket starkt censur-
lock, kanske den starkaste censuren vi har. Han skriver att män censurerar svag-
het, tvivel och känslor. Kvinnor censurerar ilska, kompetens, oberoende, vilja 
och lust (Janssen 2005, s. 220) Det faktum att det kändes svårt för deltagarna att 
tala om detta visar på hur starkt genus är i censur, hur svårt det är att se svårig-
heter för sig själv och andra. Genom verktyget kunde censuren bli tydlig, oviljan 
att reflektera över hur genus påverkar. Risken för generaliseringar finns förstås 
och behöver finnas med i en kritisk reflektion, men i sökandet efter mönster, ef-
ter det systemiska har det varit mycket användbart verktyg.   

Generellt sett sa männen att de censurerar känslor och särskilt ”svaghet”. 
Kvinnorna menade att männen förnekar sin egen överordning. Kvinnorna tog 
också upp att män censurerar osäkerhet, medan männen även talade om sin egen 
sorg och smärta. Männen menade att kvinnor inte backar upp varandra som le-
dare, istället ”tar kvinnor ner varandra”. I kvinnornas version togs också detta 
upp, men främst handlade det om förnekandet av den egna anpassningen, under-
ordningen och det egna genuskontraktet.  

På en mer generell nivå anser jag, att processen gav kunskap om läget inför 
den kommande förändringsprocessen: i såväl nätverket som i organisationen var 
det så här det såg ut. Män censurerade sin egen överordning och kvinnor sin un-
derordning. Man lät konferenser och andra arenor för kommunikation domineras 
av män. Det tilläts prassel i lokalen när kvinnor talade.  

Genom att reflektera över varandras censurmekanismer bidrog processen till 
att bygga en könsblandad grupp som arbetade åt samma håll, men utan att låtsas 
som inte makt och genus påverkade gruppen. Upptäckten hur ordningen görs 
och skapas genom aktiva handlingar om och om igen, väcker känslor och berör. 
Känslor av vanmakt, smärta och uppgivenhet väcktes, men även av inspiration 
och en känsla av uppvaknande.   

Men det ger möjligheter till något nytt, ett nytt handlingsmönster och nya 
normer som bottnar i en insikt om allt det som förenar kvinnor och män.  

Genusobservationer i nätverket 
Vid den femte träffen började deltagarna systematiskt att observera olika aspek-
ter av genusgörande i gruppen. Vid varje fortsatt träff utsågs två observatörer, en 
man och en kvinna, som vid olika tillfällen återförde deras observationer. Ob-
servationerna visade att män som grupp dominerade på flera sätt i nätverket, de 
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talade längre, de talade först och mest högljutt. Dock var några män tystlåtna. 
Vid ett tillfälle talade männen dubbelt så mycket som kvinnorna.  

Följande händelse ägde rum vid nätverkets åttonde träff, och vid det här laget 
hade gruppen blivit ”van” vid att bli observerad i fråga om talutrymme och 
andra utryck för skilda former av genusgörande.   

Gruppen hade utsett två observatörer. En av dem, den kvinnliga observatören, 
föreslog att hon skulle återföra vad hon hade sett efter lunch. Det var en åter-
koppling från förmiddagen. Hon ville hitta på en tävling – alla fick gissa hur 
många inlägg män respektive kvinnor gjort. Kvinnan gick laget runt och alla 
gissade. De flesta trodde att män hade talat dubbelt så många gånger som kvin-
norna, i snitt gissade de flesta att kvinnor talat 10 gånger och män 20. Den verk-
liga siffran var dock att kvinnor hade talat vid 16 tillfällen och män vid 58 till-
fällen, det vill säga att män hade talat nära 4 gånger så ofta som kvinnorna. Och 
detta trots att vi under fyra internat hade arbetat med återföring av pratutrymme, 
med processer om genuskontrakt och genussystem och om över- och underord-
ning. Vi hade dessutom återfört observationer som deltagarna haft med varandra 
då de hade träffats på en konferens, en observation som också bekräftade den 
bild som gavs.  

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

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

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

Kvinnorna sa i sin tur inledningsvis ingenting. Efter ett tag sa en kvinna att 
hon hade valt att ligga lågt och lyssna på föreläsningen som pågick under för-
middagen. Och eftersom männen hade tagit så stort utrymme med att gå in och 
kommentera, valde hon att ligga lågt.   

Gruppen delades sedan in i mindre grupper för att diskutera och utbyta tankar 
om en bok som de hade läst – en bok om kvinnor (Lära kvinnor leda kvinnor av 
Barbro Dahlbom-Hall). De kom tillbaka efter en timme och nu var stämningen 
betydligt mer avspänd och öppen. Flera kände igen sig i vad de läst och hade fått 
idéer till andra handlingsmönster. Boken gav en av männen perspektiv på vad 
som hänt på hans arbetsplats när en kvinnlig chef mer eller mindre blev utfryst 
av andra kvinnor, och hur han då hade bevittnat skeendet över tid utan att göra 
något: ”Jag förstod att jag borde ha gjort något, jag borde ha reagerat och inte 
bara låtit det pågå, den dåliga behandlingen mellan kvinnorna.”  

Flera kvinnor bekräftade också att de kände igen sig i vad man kan bli utsatt 
för – och framförallt att insikten om ett glastak, ett stopp i karriären – i högsta 
grad var verkligt. En av kvinnorna sa efter ett tag: ”Ni män gjorde långa inlägg 
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under förmiddagen, det var som att ni absolut måste säga det ni hade på hjärtat. 
Som att det inte gick att hålla tillbaka era erfarenheter från jobbet. Och flera av 
er gick in och berättade i stort sett samma berättelse – långt och bekräftande.” 
En av kvinnorna sa att hon höll med. 

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

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

En man sa: ”Det blev så verkligt allting! Jag njöt av stunden och det som hän-
de i gruppen och blev samtidigt förskräckt över vilka mekanismer som styr och 
hur lätt det är att trilla dit igen. Det väckte verkligen många tankar.” 
 
Likt händelsen om skämtet från en man, gjorde här majoriteten av män gemen-
sam sak om att kvinnor behöver ta för sig. Det tog ett tag innan någon av kvin-
norna kommenterade männens ord och i samband med det gjorde den manliga 
konsulten en intervention i gruppen. Det blev spänt i gruppen och för flera av 
männen var det utmanande att få den återkoppling som gavs. Några män njöt, 
som i exemplet ovan, ett exempel på en befriande känsla tolkar jag det, på ett 
benämna överordningen och vad den gör mot den gruppen.   

En travesti på det kinesiska ordstävet ”The fish are the last to discover the 
ocean” görs av mansforskaren Michael Kimmel när han menar att den vite hete-
rosexuella medelklassmannen är den sista att uppfatta genusordningen. Han är 
en fisk i genushavet. Den som är överordnad och norm, är den sista att upptäcka 
normen och överordningen (Folkesson m fl 2000)  

Observationerna väckte ibland lust och inspiration, medan andra gånger väck-
tes obehag och konflikter. Deltagarna befann sig i olika former av framkall-
ningsprocesser och där bara det faktum att såväl individer som gruppen förhöll 
sig olika var ett viktigt lärande inför kommande förändringsprocesser. Observa-
tionerna blev på så sätt både ett lärande men även en del av en mobilisering in-
för förändringar.  
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Om motstånd 
Motstånd var ett återkommande tema, till del i form av berättelser och egna upp-
levelser av hot om våld. Nätverket gjorde ett arbete med hjälp av blädderblock 
med viktiga punkter för att skapa ett hållbart jämställdhetsarbete.   

Ju längre arbetet fortskred med observationer, nya lärdomar och förberedelser 
av handlingsplaner, desto mer växte ett motstånd fram i deltagarna kring att vara 
en synlig aktör: Vad är det vi är på väg att utmana? Och om jag utmanar ord-
ningen, vad händer med mig då? sa en deltagare och flera instämde.  

En av kvinnorna hade upplevt ett hot om våld, ”smockan hängde i luften” vid 
ett tillfälle, som hon uttryckte det. En av männen upplevde att män kunde vara 
hotfulla mot honom och med blickar säga ”du, din mansförrädare”. Att följa nå-
gon med blicken så är också ett hot, menade han.  

I mindre grupper arbetade deltagarna med vilka de viktigaste momenten var 
för att bygga en hållbarhet i ett förändringsarbete med fokus på genus och jäm-
ställdhet. Följande punkter kom grupperna fram till som viktiga:  

• Ledningen måste tydligt ta ansvar och aktivt stå för jämställdhet. 
• Det ska vara tydligt med förväntningar, vad som förväntas bli resultatet 

av ett projekt. 
• Det måste finnas resurser, både i form av tid och pengar så att det går 

att skapa något. 
• Det är viktigt med löpande inspiration som ger energi till att gå vidare. 
• Återkoppling är en viktig del så att vi lär och ser om vi är på rätt spår. 
• Relation är centralt i ett hållbart jämställdhetsarbete, att bygga relatio-

ner i grupper. 
• Synlig dokumentation som stöd. 
• Någon symbol för vad vi har gjort krävs, som gör det synligt och på-

minner. 
• Vi behöver träffas, alla förändringsledare.  
• Viktigt att manifestera det som går bra och synliggöra utvärderingar. 
• Viktig form att få berätta för varandra, viktigt skapa de forumen. 
• Låt också initiativ och tankar få komma underifrån, ge frihet. 

Gruppens punkter för ett hållbart förändringsarbete bekräftar vad en rad forsk-
nings och utvecklingsprojekt tidigare har visat; vikten av tydlighet, dokumenta-
tion, återkoppling och kommunikation i ett förändringsarbete, men även led-
ningens tydliga såväl ansvar som tydlighet och mandat (Fürst Hörte & Isaksson 
2007, Fürst Hörte 2009, Sundin & Göransson 2006, Ds 2001:65).  

Framkallningen av normer som bidrog till en bestämd ordning blev tydligare. 
Då kom även oro och kritiska frågor om var gränser egentligen går och hur 
mycket allvar som finns bakom uttalade jämställdhetsmål.  
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Målverkstad 
Arbetet med att formulera mål och reflektera över vad som ska bli annorlunda 
gjordes i en ”verkstadsform” vid flera tillfällen. Det gjordes på olika sätt – mål 
hängdes upp på väggen och kommenterades, deltagare arbetade i mindre grup-
per med att hjälpa varandra att formulera mål om hur något skulle bli annorlun-
da. Flera uttryckte att målarbetet var mycket givande och mycket krävande, på 
en och samma gång. Målen handlade till exempel om: 

• att organisationen skulle präglas av kreativitet, mångfald och förnyelse, 
• att inget förtryck skulle förekomma utan istället skulle såväl organisa-

tionen som verksamheten präglas av omtänksamhet och omsorg, 
• att villkoren i organisationen skulle vara lika oberoende av kön eller et-

nisk bakgrund, sexuell läggning.  
Dessa arbetade vi med på olika sätt, det som kallades för att ”borra” vidare. Det 
kunde vara att fråga: vad tjänar organisationen på att inte handla förtryckande 
mot varandra? Vad är det som blir bättre av det?   

En metod för att utmana det för givet tagna var att i mindre grupper arbeta 
med en vision av arbetsplatsen och verksamheten som jämställd. Hur såg det ut? 
Vad gjorde människor? Vad var utmärkande i det man såg? Sedan fick deltagar-
na berätta om det för varandra. Återkommande beskrivningar handlade om re-
spektfullt bemötande, att vara reflekterande och ge varandra återkoppling på oli-
ka sätt. Men de tyckte de var svårt att beskriva i ord handlingar som var annor-
lunda. 
 
Målverkstaden kan beskrivas som en kamp med känslan av sin egen vanmakt, 
att brottas med frågan om vad som ska bli annorlunda. Och bryta ner det till 
konkreta planer, vilka steg som behöver tas för att förverkliga det som ska bli 
annorlunda. Det för givet tagna, organisationen som en hierarki och genusmöns-
ter som var rådande hade blivit en vana, det normala för de flesta. I gruppen 
hjälpte man varandra att reflektera, att gå bortom det invanda – men det var 
överraskande ansträngande. En reflektion är att för att skapa ett fri-rum (free 
spaces) (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, Schwencke 2006) som kan få 
en betydelse i handling, krävs inte bara en vilja utan också stöd att brottas med 
sina föreställningar och vanor. Genom att bygga in stödjande strukturer i målar-
betet, bedömer jag att deltagarna i nätverk 5 var de som tydligast arbetade med 
vad som skulle bli annorlunda, med mål som uttryckte sig om en organisation 
där en medvetenhet om maktrelationer, förtryck och diskriminering bidrog till 
jämbördiga relationer.  

Förändringsprocesser 
Under denna rubrik redovisas händelser som jag har kopplat till förändringspro-
cesser. En central del i den processen är lärande och analys utifrån deltagarnas 
egna handlingar i sin organisation. Avsnittet inleds med ett stort antal genusob-
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servatörer på konferens, följt av reflektion i handling och avslutas med en längre 
intervju om förändringsprocesser i organisationen med de fyra interna föränd-
ringsledarna. 

30 genusobservatörer på samma gång 
I nätverk 5 genomfördes en rad genusobservationer. Organisationens eget pro-
jekt, med ytterligare tre nätverk inom organisationen, ledda av de fyra interna 
förändringsledarna, fortsatte att använda genusobservationer som en aktiv me-
tod. Följande händelse skedde på en konferens med ett par hundra deltagare, där 
de flesta deltagarna från de fyra nätverksgrupperna deltog. Konferensen var för 
anställda och förtroendevalda.  

Det var i slutet av nätverk 5och alla i rummet hade deltagit på den stora kon-
ferens, där de själva och andra nätverksdeltagare i de andra nätverken varit syn-
liga förändringsledare. De fyra interna förändringsledarna ledde arbetet med ob-
servatörerna. De hade samlats som grupp på morgonen och fördelat olika delar 
av konferensen mellan sig. En del observerade arbete i mindre grupper, medan 
andra observerade skeenden i den stora gruppen. Observationerna återfördes på 
plats under konferensen, både i de mindre grupperna och i den stora gruppen, för 
en vidare reflektion. Alla 30 förändringsledare observerade konferensen och 
återkommande mönster var att män talade mer och att det var mer tyst när män 
talade. Män tog ordet och talade mer även i de mindre grupperna. En inbjuden 
föreläsare drog under sin föreläsning ett skämt, som flera i rummet uppfattade 
som sexistiskt. Det blev många skratt i konferenssalen då. En av de manliga ob-
servatörerna återförde detta till hela gruppen och sa att han reagerat på att det 
skrattades åt ett skämt som var sexistiskt. I nätverket menade flera att det var ett 
viktigt ”bryt” med kulturen, att inte gå med utan reagera. 
 
Jag uppfattar det som en kraftfull intervention som ledningen hade beställt av 
förändringsledarna – att låta så många observatörer utforska genus under en 
konferens. Eller så var kanske flera inte medvetna om hur mycket som skulle bli 
tydligt av genusmönster, när förändringsledarna, som fått kunskap och verktyg 
för att kunna se genus.   

Det var inte den första konferensen som tog upp detta. Jag deltog vid en tidi-
gare konferens och samtalade på scen med två av förändringsledarna i nätverk 
5om genus och jämställdhet. Då startades ett arbete med genusobservationer. 
Förändringsledarna fick en utmanande uppgift i att observera genusmönster och 
normer, som de ju själva var en del av. En viktig grund för att kunna återföra 
vad de har sett var det gemensamma kunskapandet som de gått igenom tidigare.   

Upprepningen hade ett tydligt syfte som också markerades av ledningen: detta 
var inte en engångsföreteelse, utan skulle integreras i organisationens praktik. 
Med så många som 30 förändringsledare som observerade genus och dessutom 
som återförde sina resultat på plats till alla var det fråga om en betydande inter-



173 

vention mot kulturen. Det hade inte gått om inte ledningen hade gett acceptans 
till att ägna uppmärksamhet åt detta.   

Att avcensurera genus på det sätt som gjordes på konferensen och även vid 
andra tillfällen, var ett sätt att visa hur outtalade antaganden uttrycktes i hand-
lingsmönster – som att det går att dra ett sexistiskt skämt och folk skrattar eller 
att när kvinnor pratar prasslas det bland främst männen. Det är handlingar som 
utförs utifrån föreställningar, outtalade antaganden som bildar normer (Hydén 
2002, Amundsdotter & Gillberg 2003). Dessa blev motsagda den gången.  

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

Att vara i förändring - reflektion i handling 
Det var vår nionde träff. Genusobservationer i nätverket hade återförts vid ett 
flertal tillfällen och mönstret av män som dominerade och kvinnor som höll sig 
tillbaka, var den återkommande bilden.   

Män tog oftast ordet först, pratade längre och högre. Flera av kvinnorna talade 
tystare och kortare. Graden av uppmärksamhet diskuterades också av flera kvin-
nor, känslan av att kvinnorna lyssnade mer uppmärksamt på männen än tvärtom. 
Och dessa resultat återfördes till gruppen och ledde till flera samtal om föränd-
ring – hur gör jag och hur vill jag göra, vad hindrar mig från att göra det jag vill 
göra?   

En kvinna talade om hur svårt det var att missa en träff, de var så viktiga för 
att orka jobba vidare, menade hon. En av männen var borta förra träffen och sa 
att det märktes på olika sätt. Han lade till att i receptionen hade han fått kom-
mentaren när han skulle hämta sin nyckel: ”Hör du till de jämställda eller till de 
andra?” En kommentar som åtföljdes av ett skratt. 

Vi prövade olika sätt att utforska förändring och motstånd mot förändring 
kopplat till dessa observationer. Ett sätt var att i könsuppdelade små grupper 
coacha varandra på frågan ”hur vill jag bete mig de här två dagarna ur ett genus-
perspektiv?” Tanken var sedan att gruppen skulle ha kontakt under de två dagar-
na för att följa varandra, utmana och stödja.  

Grupperna formades och coachade varandra under en timme. Vid återsam-
lingen fanns blandade kommentarer: ”Det här var det svåraste vi har gjort hit-
tills” sa en kvinna.  

Tre män från en grupp menade att de bestämt att observera varandra löpande 
och ge stöd. 

Hur jag upplevs och hur jag vill vara har nu blivit utmanat i gruppen, kom-
menterade konsulten.   
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Fyra deltagare som också var chefer och ingick i en chefsgrupp berättade att 
de hade observerat chefsgruppens möten. De återförde mönstret till chefsgrup-
pen: Det var tystare när män höll i olika punkter. När kvinnor hade ett ansvar för 
en fråga, blev de mer sorl och män som pratade under tiden. Data, IT, teknik och 
pengar, då höll män i frågan. När sociala relationer och byggande av verksamhet 
mellan människor var aktuella talade kvinnor.   

När de hade återfört detta blev flera förvånade, särskilt männen, de hade inte 
alls tänkt att det skulle vara så. Flera kommenterade hur viktigt det är att prata 
om hur jag upplevs och hur jag vill vara.   

Hur kom det sig att ni började observera chefsgruppen? frågade jag. Ni hade 
inte kommit överens egentligen, utan det var något som växte fram under era 
ledningsmöten.  

”Jag såg att jag måste göra en aktiv handling. Nu när jag ser en massa saker 
jag inte sett förut, kan jag inte bara låta det passera” svarade en av kvinnorna. 
Följande samtal följde: 

Johanna: Det sitter så djupt rotat att jag ska hålla mig tillbaka. Jag tänker för-
söka att göra annorlunda, både här och på jobbet. Det finns motstånd i vår av-
delning mot jämställdhetsarbetet och det är vissa som jag undviker. Nu ska jag 
gå i clinch istället. Och jag har bestämt att medvetet stödja kvinnor.  

Axel: Äntligen!! Skönt att höra dig säga detta och att du själv ska kliva fram. 
Det har jag väntat på.  

Louise (till Axel): Varför ska du inte ändra dig?! 
Axel: Vi kan göra en del… 
Louise: Du sa inte det. 
Sam: Det kändes bra Johanna, att du säger så. Jag vet nu att jag bekräftar män 

mer än kvinnor, så det behöver jag ändra på.  
Mette: Detta är en nyttig men plågsam övning. När vi träffades i coachingg-

rupperna och fick återkoppling om hur jag upplevs och att själv fundera, det är 
spännande men smärtsamt. 

Søren: Det faktum att män i den här gruppen talade fyra gånger mer än kvin-
nor i den senaste observationen är en del av genussystemet, strukturen som vi 
”gör” tillsammans. Det uttrycker sig i olika former. En stor utmaning för många 
av kvinnorna är att kliva fram och för män att ge plats. Hos mig ligger stora 
möjligheter till förändring. Vi tenderar gärna att tala om att det känns ”naturligt” 
det sätt vi gör kön på. Förändring kan då kännas mer konstruerat och dramatiskt 
än vad det känns några dagar senare… 

William: Bra att få det beskrivet på det sättet! 
Bosse: Jag tycker det är jobbigt när kvinnor kommer och vill ha utrymme. 

Som man kan jag känna så, att jag blir irriterad om mina privilegier hotas. Jag 
slapp alltid att sy i mina egna knappar.  

Mats: Jag kan känna hur mycket det vi gör här har påverkat mig. Det känns 
väldigt jobbigt. I min nya relation, min sambo äger skog och pengar för skogen 
går in på hennes konto. Jag vet inte om jag hade klarat det utan det här projektet. 
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Axel: Jag har aldrig förstått varför kvinnor inte stödjer kvinnor. Kvinnliga 
chefer ger inte kvinnor heltid till exempel! 

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

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

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

Linnea: Det är en verklig utmaning! 
Louise: Det är ingen idé att städa om det är rent. 
Axel: Vår förhandlingsavdelning är männens sista fäste, over 80 procent är 

män där.  
Mette: Vi har gjort observationer av möten som arrangerats av avdelningen 

och den manliga dominansen är väldigt stark.  
Lauri: Men kom ihåg, vi är en rätt stor grupp som går igenom det här projek-

tet. Vi kommer att påverka i hela landet, där vi finns. Vi kan påverka kulturen 
och värdesystemen. 

Søren: Förändring händer, här och nu. Vi söker nya handlingsmönster till-
sammans. Vi försöker och utmanar. 

Vi fortsatte med olika processer och aktiviteter under de två dagarna. Bland 
annat delades gruppen en tid i en mansgrupp och en kvinnogrupp. Grupperna 
skulle tala om hur gruppen kan utvecklas och utmanas.   

Kvinnogruppens rapport till den stora gruppen handlade främst om en glädje 
över dialogen under förmiddagen. Under samtalet uttrycktes att män har ansvar 
också – det är inte ”bara” kvinnor som måste kliva fram och ändra sig, utan män 
behöver ta ansvar och ändra sig också. Det var befriande, menade kvinnorna. 
Axels reaktion på Johanna som bestämt sig för att kliva fram togs upp som ett 
exempel på att som man sitta och betrakta: nu äntligen händer det något med 
kvinnor. Johanna sa att hon först blev glad, hon fick ju beröm av Axel. Efteråt 
började hon fundera vad det stod för.  

Mansgruppens rapport uttryckte tillfredsställelse över berört tema, ”vi har bli-
vit klokare” som en av männen sa. Ändå kände flera av männen sig förvirrade. 
Några av männen började tala om förvirringen och menade att den beror på att 
de vet mer och mer. De läser böcker, driver projektet och alla undersökningar 
ökar medvetenheten. Framförallt ökar insikten om hur starkt genus påverkar oss.  
 
Temperaturen i rummet hade ökat med samtalet. Vi satt i en ring och de flesta 
satt lite framåtlutade. Jag kände både upprördhet och engagemang, men fram-



176 

förallt en ökad grad av uppmärksamhet – inklusive i mig själv. En känsla att här 
pågick något viktigt för oss alla, laddningen var stark.  

Processen tydliggjorde kanske mer än tidigare hur var och en är en aktör, har 
ett eget aktörskap som påverkar hela gruppen. Samtidigt finns aktörerna i ett be-
stämt sammanhang som också sätter gränser och påverkar utrymmet. Det fanns 
en öppenhet och tillit som hade utvecklats efter hand och som gjorde lärandet 
desto mer effektivt. Deltagarna hjälpte varandra att förstå, bearbeta och reflekte-
ra. En del visade sina känslor av uppgivenhet till exempel. Men fokus låg på de 
själva, deras egen förmåga att initiera en förändring av genusrelationer i organi-
sationen. Kopplingen mellan personlig förändring och organisatorisk förändring 
hade inte varit starkare tidigare. Dialogen, som pågick över en timme, påverkade 
gruppen. Många talade om stunden som något de aldrig erfarit tidigare. Samtalet 
var både öppet, kritiskt och stödjande. Det var ett exempel på action learning: 

“One of the most useful tasks we can perform as we seek to 
develop critical thinking in other people, is to reflect back 
to them their attitudes rationalizations, and habitual ways of 
thinking and acting.”   

(Brookfield 1987 se McGill & Brockbank, 2004:173) 

En transformativ förändring är möjlig på individnivå, medan organisationsnivån 
handlar om en instrumentell förändring (McGill & Brockbank 2004). Upplevel-
sen av att vara en aktör och kunde påverka och förändra normer genom nya 
handlingsmönster var stark hos flera. Händelsen är dessutom ett exempel på att 
reflektera i handling, i stunden det sker (Schön 1983), där gruppen blev en paral-
lellprocess till organisationen. Lärandet i nätverksgruppen kunde överföras på 
systemnivå i organisationen. 

Ett samtal med fyra förändringsledare 
Följande är ett samtal med de fyra förändringsledare som själva har lett tre 
grupper av totalt sextio fackliga ombudsmän. Jag har valt att presentera samtalet 
i dess helhet, trots dess omfattning. Ett skäl är att här ges läsaren en möjlighet att 
fullt ut lyssna till förändringsledares egna röster och erfarenheter. Samtalets för-
des i ett läge då nätverk 5 hade avslutats drygt 1 ½ år tidigare och då de grupper 
som de själva hade initierat och lett även de hade avslutats. Vi får därför ta del 
av, inte bara förändringsledarnas erfarenheter från nätverk 5, utan också de erfa-
renheter som de vunnit av att själva ha lett en förändringsprocess. Dessutom står 
i det här samtalet mina forskningsfrågor sammantagna i fokus. Samtalet har 
markerats annorlunda typografiskt för att hålla samman den längre texten. 

De fyra förändringsledare som deltog var Mette, Johanna, Lauri och Henry 
samt jag som forskare och Søren Holm, den manliga konsulten som deltagit vid 
alla träffar. Samtalet fördes utifrån tre teman. Ett inledande tema som handlade 
om individnivån – vad som har hänt med mig som aktör; vad vet du i dag om 
genus, förändring, möjligheter och motstånd, som du inte visste tidigare? Den 
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frågan hade skickats ut i förväg. Det andra temat handlade om organisationen; 
vad som har hänt, vad förändringsledarna faktiskt kunde se har skett den tid som 
hittills gått. Slutligen tog det tredje temat upp metoder och användandet av ge-
nusteori och även annan teoribildning i projektet. Något mer än tre år har gått 
sedan de rekryterades att medverka som förändringsledare. Samtalet har rubrice-
rats utifrån samtalets tre teman:  

• Att vara förändringsledare - aktörsnivån 
• Förändringsprocesser i organisationen  
• Genus – teorier och metoder – fokus på metodutveckling 

Att vara förändringsledare - aktörsnivån 

Lauri:  
Tidigare har det varit lite happenings genom åren, aldrig något man fick 
en känsla av var genomgripande kring jämställdhet. Inte förrän man fick 
en teori att koppla ihop det med började man se att här pågår något runt 
omkring en som sker systematiskt. Då blev man först förvirrad. Är det så 
här? Varför har inte jag sett det? Som jag hör i föreläsningar. När det vi-
sade sig att det är så, blev man förskräckt. Hur har jag då spelat med i det 
här systemet, med normer och allt? Det var en enorm upplevelse för mig 
personligen som byggdes på under tiden i nätverket med berättelser om 
hur kvinnor beter sig mot varandra påverkat av det här systemet. Just det 
har satt enorma spår i mig. Också det arbete vi gjorde om män. Bara att 
få en insikt på det här sättet är ju helt enormt. Det tror jag varit styrkan i 
hela projektet, för det innebär att man inte kan förneka det. Jag gillar för-
ändringsarbete, att skapa en bättre organisation. Men det är det här med 
system som gjort mig så oerhört tillfredsställd att förstå. Jag har ju mina 
tokigheter för mig och började genast testa i min omgivning, jag började 
utmana systemet hemma. ”Oj, nu trampade jag på en mina som vi varit 
med om att skapa i 25 år”. Det var ju en enorm upplevelse bara det. På 
det stora hela har jag förändrats enormt som person. Det går inte en dag 
utan att jag tänker, blir arg och frustrerad av att det inte går snabbare att 
förändra. Det var en viktig kombination det vi gjorde också med teori 
blandat med forskning om villkor, så här ser verkligheten ut för kvinnor 
och män. 

Mette: 
Det är svårt att säga vad jag vet som jag inte visste förut. När man har 
lärt sig något tror jag lätt det känns som att det har man alltid vetat. Jag 
tänker på vad som har förvånat mig. Det är nog att jag har underskattat 
det väldiga motståndet. Jag har inte funderat så mycket på motstånd, inte 
tänkt så mycket på hur motstånd ser ut och vad det kan bero på. Jag har 
inte förhållit mig. Det har vi ju gjort och det är framförallt det nya för 
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mig. Innehållet om teorier och den kunskapen har ju inte varit ny. Jag 
tänker på det arbete vi har gjort i könsuppdelade grupper och till exem-
pel arbetat med hur vi har präglats som kvinnor och män. Det finns ett 
stort motstånd bland tjejer i organisationen att ens tänka tanken att man 
blivit olika behandlad på grund av kön. Idén med att vara ombudsman är 
att vara friare, vara lite rebelliska och handlingskraftiga. Då är det svårt 
att tänka och erkänna att man faktiskt blivit utsatt för det här systemet. 
Det är lättare att se andra utanför, andra organisationer.  
En annan sak som har hänt med mig är att jag utvecklat en förståelse 
kring att det inte är så lätt att förstå de här systemen, tidigare reagerade 
jag mot, avfärdande.  

Johanna:  
Jag har förstått att de återställande mekanismerna om genus är så starka. 
Om genus kan jag säga: jag visste ingenting när vi började. Jag har för-
stått hur jag beter mig på ett visst sätt och att jag har blivit utsatt på olika 
sätt. Det var viktigt att gå tillbaka i livet som vi gjorde och reflektera 
över detta. Jag har sett hur hårt tränad jag är och hur jag har tränat andra 
hur man ska vara och inte. Det sitter så hårt, i samhällsstrukturen. Det 
har varit en fruktansvärt bra resa. Jag kan begripa och förstå saker som 
har hänt i mitt liv och i andras liv genom att få de teorierna. Som man 
kanske inte har förstått förut. Sedan har väldigt mycket förändrats hem-
ma. I början var det ”jaha det där köret”. Men nu är det annat ljud i skäl-
lan (alla skrattar). Mitt familjeliv har förändrats på flera sätt. Jag har 
dessutom tagit kliv vidare på ett sätt som helt klart är kopplat till det här 
projektet.  

Henry:  
Jag minns konferensen där projektet presenterades för över tre år sedan 
och möjligheten att få vara en av de drivande var en möjlighet. Jag såg 
att det var ett intressant område och anmälde mig. Man visste inte någon-
ting om jämställdhet, det kan jag säga så här i efterhand. Jag hade ingen 
aning om vad genus stod för, det var ett begrepp jag aldrig hört förut! 
(skrattar) 
Jag är inspirerad och tycker det är en ära att få vara med nu. I början 
tänkte jag verkligen: vill jag verkligen vara förändringsledare? Jag är 
uppvuxen i en stark mansroll och kände mig inte beredd att förändra mig 
själv. Det tog flera träffar innan jag kunde se det, jag får jobba mycket 
med mig själv, i min process. Det är aha-upplevelser varje gång vi träffas 
och jag förstår vilka skygglappar och mörka glasögon jag har gått runt 
med för att inte se 
Det kändes som en pånyttfödelse, ja en ny födelse av att ha gjort den här 
resan. Det har känts som någon form av upplärning under tidens gång. 
Jag är otroligt tacksam för det. Jag har ju sett utifrån min egen okunskap 
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och hur jag byggt kunskap och erfarenheter under vägen. När jag träffar 
andra i den grupp jag hade, som befunnit sig där jag befann mig från bör-
jan, var det lättare för mig att förstå och vara ödmjuk. Delen om genus 
känns väldigt bra att ha fått. Förändringsprocesser är inte helt främman-
de, det har ju funnits med som en del i ett fackligt uppdrag. Det har sna-
rare känts frustrerande när folk har undrat vad projektet går ut på egent-
ligen, att själv vara så engagerad och möta motstånd. Jag har ju känt av 
motstånd väldigt personligen, inte bara mot själva företeelsen utan som 
individ som är engagerad och brinner för en fråga. Jag har fått en stor er-
farenhet av att möta det motståndet, något jag aldrig har mött tidigare. 
Nu vet jag och är tacksam för det, nu vet jag vad det betyder.  

Lauri: 
Man handlar och tänker annorlunda hela tiden. För mig är det så att när 
jag lär mig något, då blir det på alla plan. Då reflekterar man över ungar-
na: vad har jag överfört på mina söner? När jag väl började förändra mitt 
förhållningssätt, så reagerade de ”va fan håller du på med!” De skrattade, 
talade om att jag blivit gammal, jag hörde mummel om ”han har blivit 
feminist”. Då var det dags att prata ordentligt. Man ser på ett annat sätt, 
kränkningar som många män inte ser och så undrar de ”va fan är det du 
reagerar på!?” Det blir en process där man får tala om för dem ”det här 
är inte ok, därför att..”. Men det är skönt. Man känner sig mer som män-
niska tycker jag. Sen det här med motstånd och återställande mekanismer 
som andra också tagit upp, det är viktigt. De behöver jag vakta på och se. 
Jag kände i början att det var något som var ”fel”, något som pågick i or-
ganisationen men som jag inte kunde sätta fingret på. Och tittar jag ju ser 
jag vilken förändring som skett bara på tre år. Både på de stora konferen-
serna, men även på hemmaplan där vi har jobbat mycket med det här. 
Organisationen börjar bli riktigt mänsklig och man vågar ifrågasätta den 
kultur vi har från flera perspektiv. Det känns skönt, det gör organisatio-
nen starkare när vi jobbar med de här sakerna och allt som då kommer 
upp. 

Johanna:  
Det finns mycket att säga men det jag tycker är viktigt är att koppla till 
en praktisk erfarenhet som jag har och även skapa tillsammans med 
andra, ihop med teori. De kopplingarna är intressanta och viktiga. För 
mig blir det jobbet mer trovärdigt. Jag kan koppla ihop forskning som vi-
sar att det inte är fel på mig och oss i det här. Jag tänker mycket på hur 
systematiskt det går till. Att jag själv är en del i det – och fortfarande är 
det.. Det faller fortfarande ut grodor och beteenden som jag inte vill.  
Det tänker jag på. Det är svårt att lära om, att lära nytt och verkligen hål-
la sig till det. Att vara i den rörelsen hela tiden. Det går inte att stoppa, 
man måste hålla på jämt, annars återgår det. Och det måste få ta tid, vi 
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behöver gå tillbaks till oss själva. Vi kan inte förändra andra utan att se 
till oss själva som personer, mitt sätt och våga se det. Jag trillar dit igen 
och igen, fast jag har bestämt mig för något annat. Vi måste låta det ta 
tid. 
Det har blivit så tydligt med den här gruppen som vi är i nu, både saker 
som har hänt men stödet vi har gett varandra i det här arbetet. Motstånd 
är verkligen intressant att titta på, att se vilka uttryck det tar och hur ut-
satt man kan vara. En grupp kan hantera det lättare om man har varandra. 
Men om det är en person som blir utsatt och inte har någon grupp, då blir 
det något annat. Det finns ju andra håll och hur viktigt det är att koppla 
motståndet till olika diskrimineringsfrågor och se vilket stark kraft det är 
med motstånd.  

Förändringsprocesser i organisationen  

Lauri: 
Jag tänker på när vi hade gjort vår kartläggning i avdelningen. Min kol-
lega sa ”Det här kan vi inte säga. Vi kan inte säga att vi har sett detta!” 
Vi hade ju sett mycket av härskartekniker och maktrelationer i våra ob-
servationer. Jag sa att vi måste rapportera, vi behöver ha en dialog och 
det behöver komma fram till styrelsen. Det behöver komma fram att det 
här pågår i vår verksamhet, utan att göra det på ett dåligt sätt men ändå 
öppet. Vi satt där och förhandlade och så sa hon att ”då får du prata!”. 
Jag gjorde det. Vi trodde det skulle bli världens liv, men det blev helt 
tyst! Vi var inte beredda. Det gick kanske en minut, även om kändes 
längre. Så sa en av de ledande personerna ”det är nog säkert sant.” Vi be-
rättade om våra planer att gå vidare. Vi två reflekterade länge om vad det 
var som hände, det bara flöt på. Ibland kan man underskatta sina kamra-
ter, vi mötte i princip inget motstånd. Jag tror också det bidrog att vi lö-
pande levererade vad vi höll på med, vi var öppna och det skapade del-
aktighet. Vi gjorde ju flera seminarier och under det andra, då kom det 
motstånd. Då var genusteorier uppe. Så kom det tredje seminariet men 
ännu mer genusteorier och då hade flera tankar landat. Vi gick igenom 
invändningar och så gick vi vidare. Majoriteten var väldigt mottaglig. 
Men uthållighet är en annan sak. När folk började inse ”det här ska vi 
hålla på med länge” då kom det motstånd, argument om ”hur ska vi ha 
tid med det?”. Men det man ser från resans början till i dag är en mycket 
stor förändring. Alla kommer till tals på ett helt annat sätt, det finns en 
ny ordning där man väntar in varandra och härskarteknikerna som vi såg 
så mycket av är borta. Det har blivit en mycket större medvetenhet, men 
var vi landar vet vi inte än.  
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Eva: 
Har ni gjort någon process där ni har konstaterat den här förändringen 
och reflekterat över vad som har bidragit till förändringen? 

Lauri:  
Ja, deltagarna själva säger vilken annorlunda stämning det är. Vilken 
skön stämning vi har mot förr, säger flera. Gruppen själv lyfter hela tiden 
förändringarna.  

Johanna: 
Det har hänt många små saker om jag tittar på min avdelning. Det tror 
jag viktigt att ta upp, de små sakernas betydelse för ett förändringsper-
spektiv. Det är inte de revolutionerande sakerna ofta, utan de små stegen 
som har betydelse. Vi har varit uthålliga och hållit fram att ”vi kommer 
hålla på med detta nu”. Vi var ju tre personer i nätverket från samma av-
delning, men det var också andra som tog taktpinnen och gjorde observa-
tioner till exempel. Vi fick alla att göra genusobservationer. En man höll 
i det längsta det ifrån sig. Till slut kände han sig nog tvungen och gjorde 
observationer. Han gjorde det oerhört bra och såg väldigt mycket saker. 
Det fick han feedback på, det var speciellt. 
På central nivå märks det på många sätt, inte minst konferenser som ser 
annorlunda ut i dag. Jag upplever att framförallt ombudsmännen, som ju 
sätter en otrolig prägel på kulturen i organisationen, där är det helt annor-
lunda. Det går inte med det grabbiga längre, det accepteras inte, varken 
av kvinnor eller män. Det är ett annat klimat. Man väntar in varandra och 
avbryter inte så där som var så vanligt. Män måste inte prata jättemycket 
och jämt. De talar fortfarande längre, men det har ändrat sig. Många 
kvinnor kliver fram. Titta på Sofia till exempel, från nätverket. Hon har 
bestämt sig för att träna på att vara först, hon kliver fram gång på gång. 
Samtidigt kan jag se att män håller tillbaka lite, det blir ett annat samspel 
som man kan se. Det finns en medvetenhet om de här mönstren. 

Mette:  
Förändringar i organisationen kopplas ju samman med samhällsutveck-
lingen också, svårt att direkt säga vad beror på projektet kanske. Men det 
finns flera märkbara saker; en som i vår organisation i dag skulle säga 
”vi är en jämställd organisation” skulle få mothugg direkt, det är nytt. 
Det finns så många som reagerar på ett sådant uttalande. Överhuvudtaget 
finns en medvetenhet; antingen att man själv är förändringsledare eller 
har blivit utsatt för det som en förändringsledare gör, eller att man tidiga-
re varit intresserad av de här frågorna och nu ser att det finns ett utrym-
me. Många fler uttrycker sig runt jämställdhet och diskriminering, det är 
talbart på ett helt annat sätt. Det möts inte längre av ”det står i stadgarna, 
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vi måste göra detta”. Det finns en annan idé och förståelse varför det är 
viktigt med jämställdhet. 

Johanna:  
Jag tror att den förändringen vi talar om här inte drivs fram av samhälls-
utvecklingen utan det krävs något helt annat. Vi har haft något med väl-
digt många människor som gjort att något nytt syns. Jag tänker på andra 
organisationer, som har alla möjliga mål med jämställdhet men där man 
inte har gjort det här jobbet och där ser det helt annorlunda ut.  

Henry:  
Om jag tar helheten, den stora bilden ser jag en stor förändring i att det 
finns mycket större respekt för projektet och arbetet. När vi började han-
terade folk oss fyra med dunk i ryggen, ”jaha, jämställdhetsministern”, 
med ironi och förlöjligande. Det är helt borta, en stor förändring. Nu är 
det ett betydligt större projekt. Det kan bero på att så många är involve-
rade och fler och fler blir det. Men det har också skett en ökad förståelse 
som har påverkat. Det är den största förändringen som jag ser. Sedan har 
det varit en process på min enhet som har varit rätt lång, men intresset 
hos min chef har väckts mer och mer. Jag har till exempel lett pass med 
värderingsövningar flera gånger. Men min kollega är jag besviken på, 
hans engagemang har runnit ut i sanden. Det finns ett motstånd, även om 
helheten har fungerat positivt.  

Genus – teorier och metoder – fokus på metodutveckling 

Eva: 
Om vi återkopplar till genusteorin och tänker på organisationen som nå-
got som skapas av dess medlemmar och de mellanmänskliga relationer 
som pågår som skapar kulturer och strukturer med sina handlingar. Nu 
har många medlemmar fått kunskap om genus och det systemiska. Folk 
har blivit berörda, de har reflekterat och i utvärderingarna syns detta 
mycket tydligt. Hur påverkar det? Jo, det är annorlunda på flera sätt. Det 
är ett annat klimat vilket i sig öppnar för andra skeenden.  
Det är en blandning, både metoder och skeenden. Det är en pågående 
process och jag hör att ni säger att vi använder genusobservationer. Med 
tanke på censuren kring genus krävs det saker för att avcensurera ”så här 
ser det ut, så här ser det ut”. 
Något mer ni tycker ska med i den bilden? 

Søren: 
Det handlar i sin tur om rutiner. Att bygga in jämställdhetsarbete i var-
dagen och säga ”vi ägnar oss åt genusobservationer. Det gör vi som en 
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rutin.” Jag hörde att engagemanget för jämställdhet har ökat i organisa-
tionen, det talade flera om.  

Eva:  
Vad beror det på? 

Lauri:  
Vi har ju en värdegrund som vi står på, men har sett nya saker genom 
kunskap och det vi har gjort. Det kan väl skapa engagemang? Det här har 
vi lärt oss och det sprider sig bland förändringsledarna. Jag minns inför 
våra egna grupper, hur förväntningarna byggdes upp och många undrade 
vad vi skulle göra på våra träffar. Konferenserna blev så annorlunda från 
år till år, där de tidigare hade flera inslag av män som gjorde saker som 
året därpå var helt borta. Skämt, stämningar, vilken plats och attityd 
överhuvudtaget som togs. 

Mette:  
Jag tror det som har hänt är att vi har konkretiserat för många. Det är så 
konstigt att man tidigare inte har förstått detta. Vi har inte lyckats beskri-
va hur grundläggande det här med genus är. Kanske ska man förstå det 
utifrån motstånd. Men nu har vi börjat se annorlunda. Statusen har för-
ändrats, från låg till hög. Det finns en tydlighet från ledningen också.  

Eva: 
Om vi går över till metoder i projektet. Vad har varit viktigt, vilken be-
tydelse har olika saker vi har gjort haft? I de reflektionsfrågor jag skick-
ade ut innan står en del av de metoder vi använt uppräknade: genusteori, 
förändringsteori, målarbetet, värderingsövningar, litteratur, reflektion 
och det gemensamma kunskapandet, självreflektion och könsuppdelade 
grupper.  

Henry: 
Genusteorin i vår grupp tror jag betydde väldigt mycket. Vi hade minst 
en som uttryckte att han inte alls trodde på genusteorin. Det var fysiska 
skillnader som gjorde att kvinnor och män var uppdelade i samhället. 
Det var väldigt viktigt att vi hade teorin och jobbade så systematiskt. 
Personerna, inklusive han själv, fick en annan insyn till varför det ser ut 
som det gör.  

Eva: 
Vad i genusteorin har särskilt varit viktigt? 

Henry: 
Det här med uppfostran och präglingen har betytt mycket. Att skapa en 
tydlig bild av hur det går till har hjälpt. Att vi lär varandra ett förhåll-
ningssätt beroende på om det är en pojke eller flicka.  
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Lauri:  
De olika exemplen på hur kön spelar roll var viktiga. Statistik. Flera kom 
hem och kollade utredningar och upptäckte att ”det är ju inte klokt”. Det 
var viktigt att kombinera teorin med villkor mellan kvinnor och män. Det 
blev bevis på hur det såg ut.  

Johanna: 
Metoden könsuppdelade grupper var väldigt viktigt. Då blev det också 
tydligt när det kopplades till genus i organisationer. Det var först i alla 
grupper ett stort motstånd mot att sitta i könsuppdelade grupper, folk 
värjde sig mot den uppdelningen. Sen älskade alla det, när de upptäckte 
hur mycket som kom fram och hur det var (de andra höll aktivt med). 

Henry:  
De könsuppdelade grupperna har lett till en ny insikt. Det är viktigt att 
man får den insikten att man gör annorlunda i de könsuppdelade grup-
perna. 

Lauri: 
Män som brukar tala hur mycket som helst, de blev helt tysta när det 
bara var män. 

Eva: 
Vi har också använt litteratur medvetet och arbetat i grupper med att del-
ge varandra tankar, lärdomar och upplevelser från böckerna.  

Mette:  
Det märks ett ökat intresse. Folk frågar och kollar. Det är annorlunda, för 
det brukar finnas ett slags motstånd mot litteratur om genus. Men det är 
tvärtom. 

Lauri: 
Sedan kommer maktperspektivet in på flera olika sätt, att det inte bara 
handlar om relationer mellan kvinnor och män. Det finns maktordningar 
inom gruppen män och inom gruppen kvinnor. Så kommer vi in på sexu-
ell läggning och ser att där också finns maktordningar och hierarkier. 
Många reagerar ”va är det så där också!” Och börjar tänka att vi skapar 
ju det här hela tiden. Över och underordning. 

Mette: 
Jag har haft en praktikant som läser genus från ett universitet. Den här 
öppenheten både gladde och förvånade honom. Han hade inte väntat sig 
det. Jag tänker också på motstånd och härskartekniker, det vi har gjort på 
det temat har haft stor betydelse att vi har pratat och försökt förstå det på 
olika sätt. 
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Henry: 
Ett par metoder som vi har använt saknar jag i listan över metoder. Det 
är observationer som inte fanns med och film saknar jag. Vi har ju an-
vänt film flera gånger och det har väckt oerhört starka saker. Filmen om 
amerikanska rösträttsrörelsen (Iron Jawed Angels, min anmärkning) in-
nebar oerhört kraftiga saker i mitt nätverk. Det var långa och bra diskus-
sioner vi hade. Någon sa ”så där ser det ut i dag, det var inte bara under 
filmen”. Film är en bra metod om man använder den på ett bra pedago-
giskt sätt och reflekterar.  

Søren: 
Observationer är oemotståndligt för deltagarna kommer själva tillbaka 
och har sett någonting, gjort en erfarenhet som de berättar om. Det går 
inte att säga ”det där tror jag inte på”. 

Johanna: 
Jag vill kommentera målarbetet. Det var ju ett arbete som många tyckte 
var väldigt jobbigt. Men när man väl kom till slutprodukten tyckte 
många det var väldigt bra. Man hade borrat och kämpat för att inte nöja 
sig med det första bästa. 

Søren: 
Det svåraste och mest utmanande tror jag är att skapa sig en målbild. Hur 
vill vi att det ska bli? Det är mindre svårt att hitta på sätt att mäta och ak-
tiviteter. 

Eva: 
Förra JämO Claes Borgström talade om jämställdhet som en revolution, 
därför att det var något helt annorlunda, ett annat sätt att tänka och göra. 
Med målarbetet försökte vi skapa ett fri-rum, där det annorlunda skulle 
vara möjligt att tänka. Genom att bygga stöd skulle vi inte nöja oss med 
det som först dök upp. Vi talade om att åka i en tidsmaskin och se vad 
folk gjorde annorlunda, vi hade coaching grupper med uppgift att inte ge 
sig och så vidare. Vi har försökt att hitta konkreta sätt att stödja en sy-
stemförändring. 

Johanna: 
Det är i sin tur kopplat till de andra saker, när du till slut vågar säga det 
där konkreta: det här ska bli annorlunda. Jag tänker på ett av mina nät-
verk. De formulerade ett mål om representation. Jag tyckte de kunde ut-
mana ytterligare, men de menade att det redan var utmanande. De gick 
hem och presenterade sitt mål och det tog hus i … Jag fick mina fiskar 
varma. Men de kom tillbaka och var stolta. De hade utmanat hur saker 
och ting såg ut.  
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De fyra förändringsledarna hade alla förändrats på en rad sätt. En av dem hade 
omfattande genus- och jämställdhetskunskaper innan projektet satte igång, Met-
te. För Henry, Johanna och Lauri var genusfrågor som sådana rätt nya. Lauri 
hade arbetat med jämställdhetsprojekt, men inte med genusvetenskap som 
grund.  

De är främst de tre som berättar om stora förändringar på en personlig nivå, 
efter mötet med genusforskning och teorier. På olika sätt har de alla tre förändrat 
sig på ett omfattande sätt, vilket de också berättar om. De berättar om sin resa 
mot genusmedvetenhet och vad det har betytt. För Mette blev det en annan nivå 
på lärandet. Hon reflekterar istället över motståndet och att hon inte förhållit sig 
till det tidigare. Det stämmer med Rönnbloms fem begränsande principer 
(Rönnblom 2002), där jämställdhetsarbetet i organisationer i regel inte förs ut-
ifrån ett maktperspektiv och konflikt som riskerar att aktivera motstånd. Dessut-
om reflekterade Mette över hur svårt det är för kvinnor i organisationen att med-
ge eller ens tala om underordning som kvinnor. En föreställning om att organisa-
tionen stod över sådana ordningar kan anas i synen på ombudsmän.  

De berättar om en rad förändringar under de tre år som gått i organisationen, 
följande är vad de sa om förändringarna (i sammandrag): 

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

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

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

• Alla har fått göra genusobservationer och upptäckt nya saker.  
• Jämställdhet är mer talbart än tidigare. Det finns en annan förståelse bak-

om.  
• Ironin och förlöjligandet är helt borta, en stor förändring. Frågan har fått 

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

vi börjat se annorlunda.  
• Skämt, stämningar och dåliga attityder är borta.  
• Det är en rad förändringar som kan vara ingångar till nya normer. Vad de 

beskriver är att människor gör annorlunda, det är ändrade handlingsmöns-
ter. Normen att jämställdhet är lågt värderad görs nu annorlunda. Frågan 
blir lyft, ledningen tar upp den, genusobservationer återförs - i handling 
skapas motsatsen. Normen kan då växa fram och bli till att jämställdhet är 
viktigt. 
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När det gäller metodutvecklingen säger de i sammandrag: 
• Viktigt att arbeta på ett sätt där det inte går att förneka hur det ser ut, det 

bara ser ut som det gör. Genusobservationer är helt centrala i förändrings-
arbetet. 

• Viktigt att arbeta med den tidiga genuspräglingen, för att till exempel syn-
liggöra hur hårt tränade kvinnor i allmänhet är att hålla sig tillbaka. Åter-
ställande mekanismer starka som man behöver jobba med.  

• Jobba med sin egen vilja – att vilja vara förändringsledare. 
• Viktigt att kunna koppla ihop teori och forskning med hur det ser ut och 

se att det inte är fel på mig. Det systematiska behöver synliggöras.  
• Vi kan inte förändra andra utan att se till oss själva som personer och våga 

se det.  
• Det behöver vara en grupp för att man ska ge varandra stöd i ett föränd-

ringsarbete. 
• Demokratiska processer i gruppen om att använda genusobservationer i 

gruppen, skapade en bra utgångspunkt. 
• Uthållighet mycket viktigt, att fortsätta göra observationer och inte ge sig. 
• Statistik, villkor också viktigt att för att synliggöra hur det ser ut. 
• Könsuppdelade grupper som metod mycket viktigt. Saker kom fram en-

dast med den metoden. 
• Litteratur är en viktig del av arbetet.  

  
De fyra förändringsledarna var ju egentligen en grupp i gruppen; de deltog i nät-
verk 5och skulle samtidigt, men framförallt efteråt, driva tre grupper själva. 
Därefter följde ytterligare grupper, efter vårt samtal startades ytterligare nya. 
Jämfört med de andra deltagarna i nätverk 5, levde de fyra personerna med ge-
nusobservationer, läsande, reflektioner och utbildningar. Ur det perspektivet är 
det inte underligt att så mycket hände med de fyra också utifrån det faktum att 
vid dialogen hade ytterligare tid gått, 1 ½ år. Det ger ett perspektiv på vad som 
kan vara möjligt vid en sådan omfattande satsning, de fyra medarbetarna har 
blivit nya medarbetare – på några år har de utvecklat kunskaper och färdigheter - 
om genus, jämställdhet, förändring och motstånd - som de flesta inte hade innan. 
De kan spela en stor roll för att leda förändring, men de behöver finnas i ett 
sammanhang och vara ledningsstyrt. Annars är risken stor för både utmattning 
och uppgivenhet, något som lätt drabbar jämställdhetsaktörer – särskilt om de 
bråkar med normerna i organisationen.  

Avslutande reflektion 
Organisationen har satsat på ett omfattande projekt som kan ge inte bara nya 
normer och jämställdhet, utan även värdefull kunskap om ett förändringsarbete 
med fokus på genus och jämställdhet. Som de fyra förändringsledarna berättar 
om i dialogen, hade så många omfattats på olika sätt av lärande, handlingar och 
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samtal, att det började sätta spår i organisationens vardagspraktik. Det hade bli-
vit en kritisk massa och inte bara på handlingsnivån, utan även på den diskursiva 
nivån hade förändringar skett – vad som var talbart och hur människor talade om 
genus och jämställdhet i organisationen.   

Organisationen har stora möjligheter att skapa nytt genom att så många av 
medarbetarna har gått i ett långt program. Dessutom har det genomförts en rad 
studier genomförda av deltagare runt om i landet, som gemensamt skapar en bild 
av organisationen. Deltagarna har dessutom kunskaper i förändringsprocesser.   

Men kunskap och reflektion räcker inte, det behövs vilja och systemvillkor 
(jfr normmodellen s. 66). Ledningen behöver utveckla en tydlig målbild från det 
arbete som har gjorts och skapa systemvillkor för den förändringen. Det har re-
dan gjorts till en viss del, men utifrån samlade kunskaper om återställande me-
kanismer i genusarbetet, behövs en tydlig struktur och strategi (Abrahamsson 
2000, Pettersson 1996). Det var också något som nätverk 5 tydligt uttryckte – att 
ha en plan för återkoppling, att systematisera både strategin men även kontakten, 
återkopplingen mellan aktörer för förändring.   

Det fanns en kritisk massa, en växande grupp av förändringsledare, till skill-
nad från de andra nätverken. Maktrelationer och rådande normer spelade en roll 
för vad som betraktades som möjligt att göra. Det i sin tur påverkades av var i 
organisationen och med vilka de olika deltagarna befann sig. En ökad medve-
tenhet gav även insikter om patriarkala mönster i den fackliga kulturen och frå-
gan är var gränsen går för vad som är möjligt att utmana. Den frågan väcktes 
upprepade gånger och tog sig uttryck på olika sätt; löpande dialog fördes med 
ansvarig projektledare men kopplingen till ledningen hade behövt vara starkare 
även om den varit mer aktiv än någon i de andra nätverken.  

I en av de nya grupperna ledda av de fyra förändringsledarna hade en av del-
tagarna frågat sig om förändringsledarrollen innebar att kriga. Han hade uppfat-
tat att det fanns starka spänningsfält som han gick in i som en synlig aktör. Det 
hade satt igång diskussioner om vad som utmanas och hur uttalat stödet var.  

Mina reflektioner över metoden livslinjen är, att förutom det användbara med 
att själv reflektera över sin egen prägling och höra andras tankar på samma 
tema, ges möjligheter att koppla budskap om genus på samhällelig nivå till en 
personlig nivå. Genom att använda det vi gjorde och återkoppla berättelserna 
med nya händelser och teori, skapades ett lärande som gjorde konstruktionen av 
genus tydlig. En rad vardagliga händelser och ordningar, små och stora beslut 
fattade av människor, som på olika sätt bidrog till en ordning som till slut tas för 
given. Deltagare kom på efter hand budskap de hört, men inte aktivt tidigare re-
flekterat över – som att ”bli inte homosexuell” som ett rakt budskap till en pojke 
från en mamma. Förståelsen av det underförstådda, det kroppsliga, växte också 
fram. Berättelser om lärare som tystnar, vänder barnet ryggen när det blir för 
högljutt eller vad det var som störde, kom från kvinnor och växte fram efterhand 
i den återkommande självreflektionen. Många gånger kan den formen av präg-
ling vara just censurerad, för att den säkert var smärtsam. Det är en stark inter-
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vention av en vuxen att vända ett barn ryggen vid oönskat beteende. Genuspräg-
lingen görs med andra ord på många olika sätt, i samspel och i vardagen.   

Att dessutom använda reflektioner över den tidiga präglingen till att utforska 
hur organisationens samspel ser ut, var något som växte fram i nätverken efter-
hand och främst gjordes i nätverk 5. Att reflektera över hur kvinnor och män 
bekräftar varandra respektive ger varandra budskap om hur man inte ska vara i 
organisationens praktik, är ett konkret sätt att utforska vilka normer som domi-
nerar i organisationen.  

Dessutom utvecklade de fyra förändringsledarna verktyg för att genomföra 
genusobservationer som var anpassade efter den egna organisationen. Deras un-
derlag användes vid flera olika konferenser. Det tydliggör behovet av att inte 
använda färdiga checklistor utan skapa verktyg som är användbara i det sam-
manhang som gäller.  
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9. Motstånd och förändring  

We are suggesting that solid action research leads to a 
deepened understanding of the question posed as well as to 
more sophisticated questions. The findings should demon-
strate this kind of deepened understanding, but how the re-
searcher wants to represent them is more open.   

 (Herr & Anderson 2005, s. 86) 

Jag kallar detta kapitel för Motstånd och förändring och anknyter också på så 
sätt till första kapitlet Jämställdhet, motstånd och förändring. Motstånd och för-
ändring har varit ständigt återkommande teman i dessa aktionsinriktade projekt 
för jämställdhet på genusvetenskaplig grund som nätverksgrupperna handlade 
om. Herr och Andersons citat ovan om en fördjupad förståelse av frågorna som 
ställts och ytterligare frågeställningar har väglett dispositionen i kapitlet. Med 
stöd av de löpande reflektionerna i de föregående tre kapitlen vill jag lyfta fram 
några av de viktigaste bidragen från min studie.  

Jag inleder med några centrala teman baserade på olika upptäckter i forsk-
ningsprojektet. Först ett avsnitt om att genus och ojämställdhet berör, följt av ett 
avsnitt om motståndets ansikten där olika uttryck för motstånd har tematiserats. 
Därefter följer en text om censurbegreppet och exempel på vägar ut ur censur. 
Kopplat till detta diskuterar jag även aktörsrollen i förhållande till strukturer ut-
ifrån deltagarna vid två av de deltagande organisationerna. Hur normer kan 
framkallas och förändras visas genom exempel både på händelser men även ge-
nom metoder som bidragit till ett synliggörande och förändringsprocesser. I det 
sammanhanget ingår även de modeller som använts i mitt forskningsprojekt.  

Genus och ojämställdhet berör  
I mitt forskningsmaterial återkommer berättelser och händelser som tar upp hur 
starkt genus och ojämställdhet har berört. Många deltagare talade om ”sin egen 
resa”. Men varför blev människor så berörda? Och varför är det så starka spän-
ningsfält med mycket förnekanden och motståndsuttryck?  

Hirdmans ord om kraften i den ordning ett jämställdhetsarbete säger sig vilja 
förändra blir även i detta sammanhang intressant: 

”När man rör sig på så slipprig mark som den som rör kö-
nens relationer, fylld av över- och underordning, makt och 
vanmakt, där alla är inblandade med sina liv, där alla har 
något att försvara och att gömma, där gäller det just att ha 
bra redskap.” 

(Hirdman 2001: s.5) 
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Jämställdhet är inte bara en i raden av frågor, jämställdhet berör i grunden vars 
och ens liv. En processyn på jämställdhet borde bidra till en förståelse av vilka 
existentiella villkor som rubbas och påverkas istället för att begränsat hålla sig 
till statistik och jämställdhet i kvantifierbara termer som knappast öppnar dörrar 
till de underliggande kraftfälten och den ”slippriga marken” som kräver en stör-
re medvetenhet och mobilisering för att bli fastare och lättare att beträda.  

Genus och ojämställdhet berör, och berör djupt. Ur ett sådant perspektiv kan 
motstånd förstås, såväl yttre som inre motstånd. Deltagarnas föreställningar och 
deras roll som förändringsledare gjorde tydligt hur starkt genus berör position, 
identitet, vardagligt bemötande och socialt samspel. I mitt material finns många 
exempel på hur det sociala samspelet, interaktionen, vittnade om ett laddat 
spänningsfält som deltagarna gick in i genom att inta en position som föränd-
ringsledare för jämställdhet. Maktrelationer blev i vissa fall tydliga och jag tol-
kar att synliggörandet av att kvinnor och män i organisationerna inte hade lika 
makt, resurser och villkor skapade starka spänningar. I kombination med att vi 
alla är en del av ett sammanhang, av organisationer, blir Hirdmans ord om makt, 
vanmakt, försvar och förnekanden också starkt gällande i mitt material. 

Det som gjordes i grupperna, en bärande del av förändringsteorin och metodo-
login, var ett gemensamt kunskapande. Den rad av gemensam reflektion och er-
farenhetsutbyte som gjorts av många människor under en lång tidsperiod, kan 
vara en förklaring till varför så många av deltagarna blev berörda, personligt på-
verkade och förändrade. Jag tolkar dessa gemensamma reflektions- och lärande-
processer som en viktig förklaring till att många av deltagarna lät sig beröras – 
och därmed se genusordningen i sig själv – och på så sätt kunde få fatt i sin egen 
förmåga och handlingskraft. Sammanfattningsvis berör genus, att människor ka-
tegoriseras utifrån sitt kön och att detta skapar ojämställdhet. Det är upprörande, 
berörande och spänningsfyllt i sig. Det gemensamma kunskapandet, den kritiska 
reflektion som las ner i nätverksgrupperna, innebar att många spänningar löstes 
upp och i det fanns en frigörande del som förklarar många deltagares berättelser 
om sin egen förändring och ”resa”. Genom det reflekterande arbetssättet skapa-
des kunskap och i de kollektiva processerna skapades förändringsprocesser på 
flera nivåer. Det reflekterande arbetssättet skapade med andra ord en frigörande 
process för många deltagare. Samtidigt var de i ett starkt spänningsfält av makt-
relationer och ojämställdhet som ofta förnekades. Motstånd uttrycktes på flera 
nivåer – i samspelet, i individer och i villkoren för förändringsarbetet.  

Motståndets ansikten 
Jag har tematiserat olika uttryck för motstånd som blivit synligt under forsk-
ningsprocessen. Bemötande som ett sätt att utöva makt handlar om interaktionen 
i organisationerna. Därefter tar jag upp tre olika dimensioner av rädsla; rädsla att 
bli förklarad som hysterisk eller galen, rädsla att förlora sin position och rädsla 
att möta motstånd. Efter dessa följer ett tema jag kallar underordningens vana 
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och bekvämlighet, följt av organisationens villkor och slutligen censur av genus 
och ojämställdhet. Varje avsnitt inleds med en kort sammanfattning av upptäck-
ter i nätverksgrupperna om respektive motstånd och följs därefter av mina tolk-
ningar. Mer detaljerade beskrivningar finns i de empiriska kapitlen, 6-8. 

Bemötande som ett sätt att utöva makt 
Både kvinnor och män i nätverksgrupperna mötte motstånd i form av bristande 
kunskap kopplat till ett uttalat ointresse, tidsbrist och likgiltighet. Dessa var de-
lade upplevelser och erfarenheter i flera av nätverksgrupperna. Men det fanns 
även väsentligt olika erfarenheter av bemötande. Kvinnor mötte ett betydligt 
starkare motstånd, både från kvinnor och män, och som tog sig olika uttryck 
(Amundsdotter 2008). Från män kunde det vara fråga om ett aggressivt bemö-
tande, till och med hotfullt. Exempelvis en man i en organisation som uppford-
rande ville tala med en av de kvinnliga nätverksdeltagarna ”mellan fyra ögon” 
(sid 123). Hon kände sig utsatt. Jag tolkar att hon blev utsatt för härskartekniker 
av mannen (Ås 1982, 2004).  

Av de fem härskarteknikerna (Ås 1982, 2004) var det främst osynliggörande 
och förlöjliganden som framförallt kvinnorna i nätverksgrupperna möttes av från 
män. Men det fanns också aggressivitet och ett hotfullt beteende, som exemplet 
ovan kan tolkas som. Att vilja tala med någon ”mellan fyra ögon” är både upp-
fordrande men även ett uttryck för en ordning där en man kan säga så till en 
kvinna. Det omvända vore knappast tänkbart. Det fanns, som jag ser det, hot om 
våld som en erfarenhet av bemötande. Ås (2004) har långt senare lagt till ytterli-
gare två tekniker för att härska: objektifiering av kvinnors/mäns kroppar och 
våld eller hot om våld. Ås (2004) menar att aggressivitet är något som pojkar 
och män lärt sig som ett sätt att ta ut en frustration, medan flickor och kvinnor 
lärt det motsatta – att hålla tillbaka. Kraven från en sådan maktordning har blivit 
djupt internaliserad i kvinnor menar hon och där en möjlig sårbarhet från den 
maktutövningen är brist på självrespekt. 

Berättelser om aggressivitet, personliga påhopp och hotfullt uppträdande 
handlar i nästan alla fall om kvinnors upplevelser av mäns bemötande. Kvinnor-
nas upplevelser av andra kvinnor handlade mer om att osynliggöra, för att tala 
om härskartekniker, att inte ge varandra uppmärksamhet, inte lyssna och bemöta 
med tystnad. Män mötte överhuvudtaget mindre motstånd och det uttrycktes 
främst genom det som nämnts; likgiltighet, tidsbrist, bristande kunskap och oin-
tresse.  

Rönnbloms (2002) teorier om fem begränsande principer för jämställdhet 
stämmer också väl med det bemötande som många av deltagarna fick erfarenhe-
ter av. I korthet är huvuddragen i principerna att könsskillnader ses som naturli-
ga – kvinnor och män är olika, jämställdhet kopplas samman med underrepre-
senterade grupper och marginaliseras och insatser läggs på komplettering. Makt-
frågor försvinner ständigt. Jämställdhetsarbetet ska vara frivilligt, växa fram och 
ske i samarbete mellan kvinnor och män. Dessa principer återspeglades alla på 
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olika sätt i deltagarnas jämställdhetsarbete. Exempel på uttryck för dessa princi-
per var skolan där flera lärare drev att man skulle rösta om huruvida ett aktivt 
jämställdhetsarbete skulle föras eller inte. Särskilt i de fall där deltagarna gick 
utanför principerna, mötte de motstånd, precis som Rönnblom hävdar. När 
maktrelationer adresserades då var det främst kvinnorna som mötte det starkaste 
motståndet – från män – som uppträdde både aggressivt och hotfullt i vissa fall.  

Jag tolkar dessa skillnader i bemötande av kvinnorna och männen som ett ut-
tryck för en genusordning, där män kan ta sig rätten att uppträda både hotfullt 
och aggressivt mot kvinnliga aktörer, medan kvinnorna istället ger uttryck för en 
internaliserad ordning, som uttrycket ”håll dig på linjen” sammanfattar väl och 
som tas upp senare i kapitlet. 

Rädsla att bli förklarad som hysterisk eller galen 
Som en del av gemensamma reflektionsprocesser om motstånd, särskilt i nätverk 
4, blev ett motstånd synligt som upptäcktes först i det gemensamma kunskapan-
det: en rädsla hos flera av kvinnorna att tappa kontrollen, att bli kallad för osak-
lig eller rent av galen av män i organisationen. Männen kände inte alls igen den-
na rädsla.  

Jag tolkar rädslan i enlighet med omfattande forskning där en manlig norm 
dominerar tolkningsföreträdet och där kvinnors rörelsefrihet och utrymme be-
gränsas av denna norm (Hirdman 1990, 2001, Wahl m fl 2001). Jag tolkar även 
detta med att riskera att bli kallad för galen, att det är kopplat till föreställningar 
om kvinnor och galenskap, där varje kvinna kan ställas till ansvar för sitt kön 
(West & Zimmerman 2002). Enligt West & Zimmerman kan man ställas till an-
svar för sitt handlade utifrån föreställningar om genus.  

I det här fallet var det tydligt att ord som galen, hysterisk, ur kontroll var nå-
got som tillskrevs kvinnor av män. Att kvinnor och kvinnors kroppar analyseras 
ur ett sjukdomsperspektiv finns många exempel på genom historien (jfr Hirdman 
2001, Johannisson 1997).  Denna rädsla var inte artikulerad av kvinnorna innan 
vi gjort det gemensamma arbetet. Flera av deltagarna var överraskade för att de 
hade upptäckt något som de inte visste fanns eller hade formulerat tidigare. Jag 
tolkar det som ett uttryck för vad Thomsson (2003) hävdar, att maktordningen 
opererar genom att underordning uppfattas som en del av kvinnors identitet. Att 
vara rädd för att sticka ut, bli sjukdomsförklarad och konstruerad som något 
”onormalt” är en underordningsposition, där makten att formulera det normala 
ligger någon annanstans. Samtidigt är denna ordning så införlivad, att den inte 
ens läggs märke till, utan först genom kollektiva reflektionsprocesser blev räds-
lan synlig. Med andra ord: rädslan fanns ju där, men upptäcktes inte först. Lind-
gren (1999) talar om att genusordningen är kroppsligt inristad och detta ser jag 
som ett exempel på det. 
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Rädsla att förlora sin position 
I takt med en större synlighet hos deltagare i rollen som aktörer för jämställdhet, 
väcktes hos flera en rädsla att bli ”bestraffad” genom att förlora sin position, att 
bli ifråntagen vissa arbetsuppgifter till exempel. I dessa fall handlade det om att 
den närmaste chefen uttryckte motstånd medan ledningen var positiv.  

Det finns flera forskningsprojekt som visat på återställande av genusmönster i 
organisationer, trots en ledning som uttrycker sig vilja något annat (Pettersson 
2004, Abrahamsson 2000, Abrahamsson & Gunnarsson 2002). Dessutom visar 
till exempel Gunnarssons (1994) och Anderssons (2009) forskning på mellan-
chefers möjligheter till att utöva makt och påverka både hur genus skapas och 
därmed påverka villkor för kvinnor och män. 

I en situation där ledningen inte är tydlig och har integrerat någon form av 
målbild i organisationen kan mellanchefer agera på egen hand och som i nät-
verksgrupperna – hindra och påverka möjligheter till en jämställdhetsutveckling. 
I flera fall agerade deltagarnas närmaste chef på ett för deltagarna negativt sätt. 
Det ledde i minst två fall till att deltagarna slutade i nätverksgrupperna och i ett 
annat fall till att en deltagare drog sig tillbaka och anpassade sig till läget med 
brist på stöd från närmaste chefen. Rädsla att förlora sin position kan ses både 
som ett inre motstånd, det kan vara en fantasi, men det kan också vara uttryck 
för en högst reell verklighet.  

Rädsla att möta motstånd 
Under en gemensam träff mellan nätverk 2, 3 och 4 uttryckte många att ett jäm-
ställdhetsarbete behöver få ta tid och att man ska ta det lugnt. Det kom fram i 
uttalanden som ”gå inte för fort fram”, ”se till att alla är med”, ”ta det lugnt, det 
tar tid”, i grupper som arbetade med frågeställningar som sedan sammanställdes 
och bearbetades. 

Jag tolkar uttrycken både som erfarenheter av ett förändringsarbete där man 
kan se att det tar tid att skapa förändringar, men jag tolkar också uttrycken som 
att deltagarna själva befann sig i den jämställdhetsdiskurs som Rönnblom (2002) 
beskriver som de fem begränsande principerna. Hon säger att om man går utan-
för dessa principer, möter man motstånd. Jag menar att många deltagare befann 
sig inom denna diskurs och var rädda att möta motstånd om de utmanade för 
mycket av normer och föreställningar i sina organisationer. Rädslan kan även 
tolkas som en rädsla att gå för långt. Jämställdhetsarbetet ska göras i samför-
stånd och det får inte bli för obehagligt. På de tydliga mansdominerade företa-
gen uppfattade jag en större rädsla hos aktörerna att möta motstånd än på mer 
könsblandade arbetsplatser. Genom att synliggöra, som gjordes i det jag kallar 
framkallande processer, det för givet tagna inte bara när det gäller genus utan 
även när det gäller ett jämställdhetsarbete, kunde ramarna bli tydligare för hur 
långt deltagarna bedömde att de kunde, eller ville, gå. För en del förändringsle-
dare blev det ett ”skarpt läge” i sin organisation, det kunde vara med andra med-
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arbetare eller med närmaste chef eller delar av en ledning. Makt utmanades i 
några av fallen och frågan blev vilken strategi aktörerna då skulle ha. De flesta 
valde att ligga lågt och inte utmana, antingen genom att tidigt förstå att det var 
ett större spänningsfält än de hade trott eller genom att backa ur när de upptäckt 
motståndet. I de fall där ordningen utmanades var det i organisationer där det 
fanns flera deltagare i nätverket och i nätverk 5, som bestod av en organisation. I 
flera fall när det var en, eller möjligen två från samma organisation, verkade inte 
det vara en tillräckligt kritisk massa för att ett förändringsarbete skulle kunna 
fästa.  

Till viss del kunde en del processer göras om detta. Konsekvenserna blir på en 
nivå personliga, även med ledningens stöd. När makt utmanas ställs den egna 
viljan på prov, att stå upp för något och tänka över konsekvenserna. Därav per-
spektiv som uttryckts av olika deltagare; om att vilja bli uppbjuden på dans, att 
inte vilja bli sedd som ”galen” eller att vara rädd att förlora sin position. En 
nyckelfråga blev: hur står man ut i förvirring och konflikt? Det rum som flera 
befolkade när de lämnat censurrummet och det rum som inte är särskilt behag-
ligt att stanna kvar i. Att se utan att ge upp var en annan ingång med tanke på 
starka känslor av vanmakt som väcktes när genusordningen blev allt tydligare. 
Att stå ut med att se utan att ge upp, det blev också något som togs upp framför-
allt med de fyra deltagarna i nätverk 5, som fortsatte att leda egna grupper in-
ternt i organisationen i flera år efter att nätverk 5 avslutats. De såg generellt mer 
och mer av det som andra i organisationen troligen inte la märke till av det för 
givet tagna, ”kulturen”. Frågan är hur man förhåller sig till det i en organisation 
när man själv är i rörelse på ett sätt som skaver mot det för givet tagna. Jag anser 
att bara det faktum att det blev synligt och reflekterat över gjorde en stor skill-
nad. Många deltagare uttryckte känslor av uppgivenhet och vanmakt, som ge-
nom att bli både uttryckta och bearbetade, inte behövde innebära ett stopp i för-
ändringsprocessen – vare sig den egna processen eller den som omfattade orga-
nisationen.  

Underordningens vana och bekvämlighet 
I reflektioner mellan kvinnor i nätverksgrupperna synliggjordes ett mönster av 
anpassning eller underordning i en rad situationer. Det kunde vara att acceptera 
att män dominerade, att män skämtade på ett nedsättande sätt om kvinnor eller 
att inte tydligt uttrycka en egen vilja. Ett handlingsmönster som flera la märke 
till hos sig själva, var olika situationer där kvinnorna gjorde saker de inte ville 
egentligen, de anpassade sig till män fast de ville något annat. De undvek möjli-
ga konflikter och de berättelser som kom fram var i relation till män, inte kvin-
nor.  

En gemensam tolkning som vi arbetade fram var begreppet ”underordningens 
vana och bekvämlighet”. Underordningen var både en vana, något som var det 
normala fast gärna med ordet anpassning istället för underordning, som uppfat-
tas som obehagligt och egentligen inte nämns. Tvärtom menade flera att orden 
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”kvinnlig list” var ett sätt att undvika att se underordningen och istället inbilla 
sig att en situation med partnern oftast, hade blivit som kvinnan ville, med hjälp 
av kvinnlig list. Men vid en kritisk reflektion upptäcktes att det var självbedrä-
geri. Underordningen var en vana, det normala, det intränade. Så normalt att det 
först vid gemensamma reflektionsprocesser lades märke till som något utanför 
den egna självbilden, eller identiteten. Thomssons (2003) diskussion om att så-
väl kvinnors underordning som mäns överordning blir en del av en uppfattad 
identitet, bekräftades åter. Acker (1999) kallar genusskapandet på individnivå i 
organisationer för internal mental work, Linghag (2009) kallar processen för 
identitetsarbete. Gemensamt är att kalla det för arbete, något jag tolkar som ett 
pågående arbete och att identitet inte är någon fast egenskap lika lite som genus, 
utan att även identitet skapas av ett arbete, ett görande, genom upprepade hand-
lingar. 

Brytandet av underordningen blir något obehagligt, den har kommit att bli 
både en vana och en identitet, därav begreppet underordningens bekvämlighet. 
Att fokusera på det relationella, hur genus görs och hur underordning görs i in-
teraktion (West & Zimmerman 2002) gör att det oreflekterade genusgörandet 
också kan bli synligt (Andersson 2009, Martin 2003). Det är vid en kritisk re-
flektion som handlingarna kan bli synliga, då kan mönster urskiljas och alterna-
tiva analyser till handlingarna göras. Därför är normer, med definitionen outta-
lade antaganden (Thomsson & Elvin Nowak 2003), central i att få syn på det för 
givet tagna. Till exempel att i underordningen slipper man i regel att bli för syn-
lig, att bli kritiserad av såväl kvinnor som män och man slipper att utmana 
maktordningar. Antagligen slipper man också att utsättas för olika härskartekni-
ker och motstånd (Ås 1982, 2004, Rönnblom 2002).  

Jag tolkar att hur kvinnliga ledare har bemötts i media, exempel på mediadrev 
och förföljelse, var något som påverkade flera av kvinnorna (jfr Wahl m fl 
2008). Det fanns med andra ord både ett inre motstånd, i form av vana och be-
kvämlighet, men även yttre villkor – ett samhälle där kvinnor kunde bli väldigt 
utsatta offentligt - som skrämde eller höll kvinnor tillbaka.  

Utbildningstillfället vid en mansdominerad organisation i nätverk 4 var ett ex-
empel på en upplevelse där kvinnor som kategori nedvärderades av en grupp 
män (sid 135). I rummet befann sig en grupp män, ett 25-tal, och totalt 5 kvinnor 
från arbetsplatsen, varav 3 var med i nätverksgruppen. Jag var inbjuden av orga-
nisationen att hålla i utbildningstillfället om genus och jämställdhet. Det var fle-
ra exempel på män som agerade fientligt mot kvinnor: en ifrågasatte i praktiken 
allt jag förmedlade, några uttryckte ett hat mot Feministiskt initiativ och det ut-
märkande var att ingen i rummet försökte stoppa den maktordning som manife-
sterades. Den högsta chefen gjorde inga försök att förändra det som pågick i 
rummet. Alla kvinnorna var tysta. En tolkning jag gör är att de gick in i en be-
kväm underordning, en vana flera av dem hade i den mansdominerade organisa-
tionen. De underordnade sig och uttryckte vid senare reflektioner känsla av 
skam och skuld – gentemot mig bland annat, som var den som blev projektions-
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duk. I rummet skapades en genusordning, eller normer som sa: här är det tillåtet 
för män att uttrycka sig hatiskt om kvinnor. Här är det möjligt att ha en halv dag 
med alla chefer och fackliga företrädare och acceptera att kvinnorna i gruppen 
blir representanter för sitt kön, ställs till svars på ett sätt som männen inte blev. 
Här är det dessutom möjligt för enstaka män att ta mycket plats, vilket ju främst 
mannen som riktade in sig på mig, gjorde. Dessa normer, handlingsmönster 
fanns i rummet utan att bli motsagda, vare sig av kvinnorna, männen eller av 
vd:n som ledare och den som hälsade välkommen till seminariet. Situationen är 
ur ett maktperspektiv inte ens möjlig att föreställa sig på ett motsatt sätt, menar 
jag: 25 kvinnor och 5 män, med en kvinnlig vd och en manlig föreläsare där 
männen blir stumma, skamsna och kvinnorna uttrycker hatkänslor mot män och 
utsätter den manliga föreläsaren för allt som faller dem in att ta upp. Dessutom 
medverkade jag själv i en underordningens vana och bekvämlighet genom att 
inte bryta det som pågick. Kvinnor gjorde underordning i rummet och männen 
gjorde överordning. Sedan fanns säkert män som både tyckte det var obehagligt 
och upprörande att tala om det kvinnliga könet på det sätt som flera män gjorde. 
Men dessa (eventuella) män agerade inte heller, utan den lokal dominerande 
maskulinitet (Connell 1995) verkade råda och männen befann sig i ett homoso-
cialt samspel (Lipman-Blumen 1976). 

Överordningens vana och bekvämlighet hade varit lika intressant att utforska i 
nätverksgrupperna, vilket delvis gjordes och där män uttryckte det bekväma med 
en privilegierad situation, samtidigt som upptäckten av normer var lockande för 
att det gav andra ögon att se världen med. Flera män såg en frigörelse i att få 
sina egna outtalade antaganden utmanade. 

Underordningens vana och bekvämlighet ser olika ut. Flera forskare har tagit 
upp hur ordningen på olika sätt internaliseras i kvinnor (Lindgren 1992, 1999, 
Kamarck Minnich 1990, Elvin-Nowak & Thomsson 2003, Widerberg 1995, 
Gemzöe 2002, Ås 2004, Amundsdotter 2006). Lindgren (1992) visar till exem-
pel hur underordningen tar sig väldigt olika uttryck påverkat även av klasstillhö-
righet och yrkestillhörighet – vilka normer som skapades i de olika kvinnogrup-
perna av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Regionala genuskontrakt 
(Forsberg 2006) påverkar hur underordningen tog sig uttryck i de olika nät-
verksgrupperna. Till exempel visade sig de mest hotfulla uttrycken på motstånd, 
av män mot kvinnor, i samhällen som var antingen gamla bruksorter eller sam-
hällen som historiskt präglats och dominerats av män. Forsberg kallar dessa för 
”traditionella genuskontraktsregioner” (Forsberg 2006, s. 102). Men underord-
ningen fanns där i olika grad och på olika sätt, även med motstrategier likt det 
Lindgren (1992) beskriver bland undersköterskorna: de var lågt värderade och 
underordnade i sitt arbete och la därför stor kraft på kamratskap med andra un-
dersköterskor. Kamratskapen gav självkänsla och normerna för en god kamrat 
upprepades och bekräftades ständigt, parallellt med normer om en ”riktig kvin-
na”. Min tolkning av kvinnorna i nätverksgrupperna är att flera hade liknande 
strategier, hur de förhöll sig och skapade mening och styrka mellan kvinnor till 
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exempel. Men underordningen fanns där, många gånger oreflekterad och oarti-
kulerad. Genom de gemensamma reflektionsprocesserna om underordning (och 
överordning) skapades insikter och framkallning av hur makt gjordes. Det gjor-
des olika och förändringar skapades på flera sätt, som jag återkommer till. Med 
fokus på hur normer kan framkallas och förändras och med ett fokus på att ge-
nus görs i samspel och att deltagarna kan göra annorlunda, kunde både egna 
handlingar och skeenden i organisationerna bli tydligare.  

Organisationens villkor  
Det fanns upplevelser i nätverksgrupperna av brist på mandat och ett tydligt 
uppdrag från deras respektive organisationer. Många deltagare arbetade på med 
jämställdhetsarbetet, utan någon systematisk återkoppling och uppföljning med 
organisationens ledning.  

Det fanns olika motståndsformer i organisationerna, något som även bekräftas 
i Pincus (1998) forskning om motstånd i kommuners jämställdhetsarbete där 
bland annat tystnad var ett starkt uttryck för ett passivt motstånd. Många av del-
tagarna mötte just tystnad från sina ledningar, en upplevelse av ointresse och att 
det egentligen inte fanns en vilja till ett praktiskt förändringsarbete. I gemen-
samma analyser om villkoren i organisationerna diskuterades om bristen på stöd 
och uppföljning var en medveten handling – att på ytan markerar organisationen 
genom deltagande ett engagemang för jämställdhet, ett engagemang som i prak-
tiken inte hade några konsekvenser. Detta stämmer med Åströms (1998) be-
skrivning av jämställdhet som sidoordnat, men också med olika utvärderingar 
och uppföljningar av jämställdhetsprojekt som visar på en brist på koppling till 
såväl makt som genusteorier (Fürst Hörte & Isaksson 2007). Jordansson (2005) 
diskuterar i sin översikt av genusforskning och jämställdhet hur en förskjutning 
av ett maktperspektiv kan ses. Ett nedtonat maktperspektiv får ge vika för nytto-
argument, att samhället har behov av både kvinnor och män.  

För att förändra normer krävs nya handlingsmönster och där är systemvillko-
ren centrala för nya normer (Amundsdotter & Gillberg 2001, Hydén 2002). Or-
ganisationens systematiska stöd och strategi för förändringar är viktiga system-
villkor för en förändring, likväl som vilja och kunskap. Den delen av förutsätt-
ningar för en normförändring led många en brist på. Det tydligaste stödet fanns i 
nätverk 5 där ledningen gav både stöd och återkoppling. 

Censur av genus 
Upplevelser av att både vilja och inte vilja tala om genus och ojämställdhet, 
fanns i alla nätverksgrupper. Att ”lägga locket på”, en form av censurbeteende 
var ett återkommande tema i grupperna. Jag tolkar censur som ett motstånd. I 
censuren, som både kan vara medveten som omedveten finns inte någon vilja till 
förändring (Janssen 2005). Istället utmärks viljan av att lägga locket på, att för-
neka eller censurera det som är. Rönnbloms (2002) fem begränsande principer 
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har för mig en rad inslag av censurbeteenden i sig där oviljan att benämna makt-
relationer löper som en röd tråd. En rad uttryck för censur identifierades såväl i 
grupperna som av individerna och i organisationerna.  

Censurbegreppet och vägar ut ur censur 
Upptäckter av den egna oviljan att ens tala om genus tog sig flera olika uttryck. 
De gjordes i alla nätverksgrupper och därför ser jag begreppet censur (Janssen 
2005) som en viktig nyckel till förståelsen av ett fördjupat jämställdhetsarbete. 
Jag har benämnt censur som ett av motståndets ansikten och i följande avsnitt 
diskuterar jag några exempel på uttryck för censur och även rörelser ut ur censu-
ren.  

Individ och gruppnivå  
På individnivå upptäcktes censur på olika sätt (och som finns beskrivet i empiri-
kapitlen 6-8). Ett exempel är en man i nätverk 5 som läste en av böckerna om 
genus och uttryckte stort motstånd mot den, ”helt oanvändbar” ansåg han först. 
Vid den följande träffen berättade han att han själv ”satt i censurrummet” tidiga-
re och därför hade avvisat boken. Att läsa om över- och underordningar och 
maktrelationer hade väckt så mycket i honom att han avvisat boken istället, me-
nade han.  

Min tolkning är att här är ett exempel på hur genusteori kunde bidra – genom 
att läsa om maktordningar kunde det bidra till att få syn på normer om genus. 
Men boken hade inte räckt, han hade för det första troligen aldrig läst en genus-
bok om över- och underordning om det inte var för genusprojektet, men efter-
som han dessutom avvisade bokens innehåll blev det ett stopp i lärandet och re-
flektionen till en början. Det gemensamma kunskapandet, sammanhanget med 
en grupp som ger stöd och kritisk reflektion, menar jag var ytterligare ett bidrag 
som möjliggjorde för honom att gå tillbaka till teorierna i boken och kunna ta till 
sig boken på ett nytt sätt. 

Mannen hade flera ”duster” med sitt eget censurbeteende. Han hade kommit 
till slutsatsen att för att vara aktör för jämställdhet, för en förändring, behövde 
han själv förändras. Han visste inte om han var beredd till det och berättade öp-
pet om det för nätverksgruppen. 

Jag tolkar det som att genom att vara öppen med sin egen process, kunde 
andra i nätverksgruppen känna igen sig och även ge stöd åt detta dilemma både i 
sig själva och åt mannen i fråga. Han kom fram till att han ville, men kämpade 
med sitt eget motstånd under hela processen. Här ser jag också ett exempel på 
att motstånd är en möjlighet, där han var öppen om sitt eget motstånd och gick i 
närkamp med det. På så sätt bidrog han till inspiration för andra att också utma-
na sina egna motstånd mot att vara en synlig aktör för jämställdhet och själv re-
flektera över sin egen jämställdhetspraktik.  
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I alla nätverksgrupper fanns upplevelser av att känna en ovilja mot att prata 
om genus. I några fall deltog personer med mycket motstånd från samma orga-
nisation och själva arbetsplatsgruppen gjorde generellt betydligt färre undersök-
ningar och upptäckter än andra arbetsplatsgrupper. De som gav utrymme åt att 
skapa tillit och reflektion i gruppen verkade ha lättare för att komma åt sin egen 
personliga motivation för att vara förändringsledare.  

I könsuppdelade grupper under mötet med nätverk 2, 3 och 4, kunde mans-
grupper identifiera vad som kan liknas med ”överordningens vana och bekväm-
lighet”. Censurbeteenden i form av ”så dåligt har vi väl det ändå inte”, blev till 
ursäkter för att inte förändra. Detta kom även i fram löpande i de olika nätverks-
grupperna av manliga deltagare, att få syn på bekvämligheten med en överord-
ning. 

Den manliga deltagaren i nätverk 4, som var med i en fast grupp av män på 
arbetsplatsen, började reflektera över vad det betydde att han deltog i gruppen. 
Han förstod också i de gemensamma reflektionerna att det fanns ett socialt tryck 
att vara med, att han skulle känna sig som en ”svikare” om han lämnade grup-
pen, något som jag tolkar som ett uttryck för en hegemonisk maskulinitet (Con-
nell 1995). Genom dessa gemensamma processer skapades insikter om hur 
mycket som ligger inbäddat i det vardagliga samspelet som återskapar och håller 
maktrelationer på plats. Det var framförallt i nätverk 5 som censur på gruppnivå 
utforskades, att använda genusobservationer som en metod att reflektera i hand-
ling, vilket jag återkommer till senare i kapitlet. 

Struktur och aktör 
Ett exempel på organisationsnivå var det manliga spelbolaget på en skola som 
gjorde motstånd mot jämställdhetsarbetet och där den kvinnodominerade led-
ningsgruppen lät det ske (sid 103). Männen struntade i att delta i aktiviteter som 
bestämdes inom ramen för jämställdhetsprojektet av ledningen och de uttryckte 
motstånd på en rad sätt, genom förlöjliganden och osynliggöranden bland annat, 
enligt deltagarna från skolan.  

I detta fall bildade till sist förändringsledarna på skolan ett eget spelbolag, det 
öppna, jämställda spelbolaget, som enligt min tolkning förändrade maktrelatio-
nerna på skolan. Den maktposition som gruppen skapade genom sina handlingar 
ser jag som ett exempel på hur en genusordning gjordes, i interaktion (West & 
Zimmerman 2002, Acker 1999). Männen skapade makt genom sina handlingar 
och makten gavs till denna grupp i det relationella samspelet där ledningsgrup-
pen spelade en roll, men även hela organisationen spelade också en roll – en in-
teraktion pågick där gruppen tilläts spela en dominerande roll, enligt deltagarnas 
tolkning. Sett ur Förändringens fyra rum (Janssen 2005) gjorde förändringsle-
darna en intervention genom att bilda ett konkurrerande – öppet och jämställt – 
spelbolag. Förändringsledarna lämnade då själva censurrummet – det rum där 
jag tolkar att alla satt när de lät en grupp underminera hela projektet utan att 
göra något – och puttade även ut andra ur censurrummet. Ledningsgruppen age-
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rade så småningom som ledningsgrupp, vilket jag ser som att de kunde ta hjälp 
av skeendet till att bryta sin egen passivitet som ledningsgrupp och gå vidare. 
Allmänna reaktioner, enligt de fyra deltagarna från skolan, var ett stort intresse 
för jämställdhetsgruppen som uppfattades vara handlingskraftig och stå för rätt-
visa och förändring. En tolkning är att gruppen av förändringsledare bröt censu-
ren kring detta, de bröt den lokala, rådande maskuliniteten (Connell 1995) och 
en förflyttning skedde först till ett stadium av konflikt och förvirring. Men sedan 
kunde processen gå vidare till inspiration och förnyelse, något som bekräftar 
förändringsteorin (Janssen 2005).  

Ett ytterligare exempel från skolans värld var skolan där en utbredd bild av 
skolan som en platt och familjär organisation utmanades av förändringsledarnas 
egna studier. De visade att det var männen i organisationen som hade den bil-
den, medan det bland kvinnorna fanns helt andra bilder, upplevelser av såväl 
sexuella trakasserier som att det inte rådde jämställdhet när det till exempel gäll-
de lönesättning. 

Förändringsledarnas organisationsstudier – intervjuer, enkäter och genusob-
servationer bland annat – utmanade en dominerande bild av organisationen. Ett 
sätt att tolka hur en genusordning skapades var att föreställningen om den famil-
jära organisationen upprepades gång på gång genom handlingar. Man talade om 
organisationen på ett bestämt sätt. Maktrelationer på den gamla bruksorten blev 
inte utmanade, till exempel det faktum att ledningsgruppen var nära på enkönad, 
bestående av män förutom en sekreterare som var kvinna. Genom de upprepade 
handlingarna, där jag inkluderar även språket som handling (Acker 1999), ska-
pades strukturer. Förändringsledarnas vilja att utforska genus och jämställdhets-
läget i organisationen utmanade strukturerna, som jag tolkar som att när viljan 
går emot strukturerna då blir de synliga (Thomsson 2003). Innan viljan går emot 
strukturerna syns de inte. I dessa strukturer låg också det regionala genuskon-
traktet (Forsberg 2006), ett samhälle präglat av patriarkala strukturer (Gemzöe 
2002). Dessa mönster och maktrelationer var inte framkallade, de var inte synli-
ga, istället skapades igen och igen bilden av en platt och ”familjär” organisation, 
där alla trivdes.  

Även händelsen som mötet mellan jämställdhetsgruppen och ledningsgrup-
pen, där även jag var aktör i rollen som samtalsledare, avcensurerades bilden av 
den familjära organisationen i och med att genusordningen blev synlig. I rollen 
som samtalsledare och dessutom genusvetare, påverkade jag sammanhanget och 
kan på så sätt ha medverkat till att ha utlöst en ordning som i vanliga fall ligger 
under ytan. En jämförelse kan göras mellan sex forskares erfarenheter (Wahl m 
fl 2008) där de i rollen som feministiska kunskapsförmedlare beskriver motstånd 
de möter och menar att de i flera fall bli en katalysator i situationen. Ett ytterli-
gare sätt att tolka är att jag intervenerade med ordningen genom den plats jag tog 
i rummet och genom det sätt jag ledde samtalet.  

Normen om tolkningsföreträde och makt blev framkallad i situationen och ak-
tiverade ett motstånd. Med de två män som inte bidrog till mötet och som tilläts 
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låta bli att bidra, framkallades också en norm som blev synlig: att det är upp till 
var och en att delta eller inte delta i samtalet om jämställdhet i organisationen. 

I nätverksgrupperna, särskilt nätverk 4 och 5, uppmärksammades både fram-
kallningsprocesser av normer och vilka annorlunda handlingar som deltagarna 
själva önskade eller planerade att göra för att skapa nya normer. Det är också en 
form av intervention i sin egen vardag. 

Förändringsledarna framkallade en annan bild som gjorde strukturerna synliga 
och det kan ses om att ett ingripande i den egna ”kulturen”, en intervention. De 
lämnade själva censurrummet och det blev svårare och svårare att låta locket 
ligga på när studier av olika slag gav en annan bild av verkligheten än den som 
dominerade talet. En längre period av konflikt och förvirring (Janssen 2005) ut-
bröt på skolan med en rad hätska och aggressiva uttryck för motstånd bland an-
nat. I detta fall fanns inte en ledningsgrupp som likt det förra exemplet tog ett 
initiativ som kunde föra processerna vidare. Istället tolkar jag det som att – även 
om det skedde en rad förändringar både på individnivå, på klassrumsnivå och 
även till viss del i organisationen – så kunde rörelsen från konflikt och förvirring 
till inspiration och förnyelse inte äga rum. Istället gick man tillbaka till censur-
rummet. Jämställdhetsarbetet beskars till en allt mindre del. De två kvinnor som 
var utsatta av ett starkt motstånd gick så småningom vidare mot inspiration och 
förnyelse som individer och har fortsatt arbeta med genus och jämställdhet, 
främst på annat håll.  

Dessa två exemplen från skolans värld är intressant att diskutera ur perspekti-
vet struktur och aktör (Kvande 2003, West & Fenstermaker 2002, Giddens 
1979). I båda fallen var det fyra deltagare från skolorna, både kvinnor och män. 
Båda grupperna var djupt engagerade i ett jämställdhetsarbete. Dessutom la del-
tagarna i båda grupperna ner tid på att få gruppen att fungera så väl som möjligt 
och att i det kritiskt reflektera och ge stöd åt varandra. Det pågick olika aktivite-
ter på skolorna, initiativ togs för jämställdhet och inte minst blev deltagarna allt 
synligare aktörer för detta. Den ena skolan låg i en storstad och den andra i ett 
brukssamhälle. Sammanhanget, de lokala genuskontrakten (Forsberg 2006) såg 
olika ut. Deltagarna var inte i en chefsposition, de var främst lärare. I båda fallen 
blev det turbulent på olika sätt i organisationerna, vilket finns beskrivet i empi-
rikapitlen. En viktig skillnad var ledningens agerande, där i det ena fallet en pas-
siv ledning så småningom bröt sin passivitet och agerade medan i andra fallet 
tolkar jag det som att ledningen från att tidigare ha gett ett aktivt stöd drog sig 
tillbaka. En tolkning av det kan vara att den inte kunde/ville handskas med de 
upprörda stämningar som främst män i personalgruppen gav uttryck för. Det kan 
även tolkas i termer av en lokal, medföljande maskulinitet (Connell 1995) där 
dominerande män på skolan ”satte ner foten” och ledningsgruppen av män valde 
att inte utmana detta, vilket i praktiken kan tolkas som ett passivt stöd. Återigen 
gjordes makt av män som inte satt i ledningen, men som gjorde anspråk på makt. 
I båda organisationerna fanns informella mansgrupper som träffades regelbun-
det. Återkopplingen till förändringsteorin (Janssen 2005) är att i fallet med det 
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manliga spelbolaget kunde organisationen gå från censur till konflikt/förvirring 
och vidare mot inspiration och förnyelse. Medan i det andra fallet gick proces-
serna från censur till konflikt/förvirring och tillbaka till censuren igen. Istället 
rörde sig några individer vidare mot inspiration och förnyelse, baserat på skeen-
den i jämställdhetsarbetet, men fick söka de möjligheterna främst utanför orga-
nisationen. 

Det var tydligt att deltagarna, fast de inte hade en chefsroll, hade en betydan-
de aktörsroll. De påverkade organisationen, medarbetare och varandra. De var 
själva i rörelse. Och strukturerna hade en begränsande effekt på arbetet där led-
ningsgruppens aktörskap villkorade vad som blev möjligt att göra på en system- 
eller organisationsnivå. Genom att gå mellan dessa nivåer, av aktör och struktur, 
likt Kvande (2003) i sina perspektiv på doing gender, ser jag att både maktrela-
tioner och genusgörandet blir tydliga. Modellen som användes i Vinnova-
projektet är också ett uttryck för det (Gunnarsson m fl 2007). En viktig slutsats 
är att varje person har ett aktörskap och kan påverka, men att det aktörskapet 
finns i ett sammanhang som påverkar och att inte minst strukturer och maktrela-
tioner i organisationen har en central betydelse. Det är också tydligt att sociala 
strukturer skapades av aktörer som handlade i organisationen (Giddens 1979), 
vare sig det gjordes av ledningsgruppen, jämställdhetsgruppen eller av informel-
la grupper av män som fanns på båda arbetsplatserna. En rad skeenden för jäm-
ställdhet startade underifrån som påverkade ledningarna åt två olika håll. Jag ser 
dessa organisationer som ett exempel på att det går att starta projekt underifrån, 
”bottom up”, och skapa förändring. Det önskvärda är en ledning som ger stöd, 
som formulerar en målbild och utarbetar ett strategiskt och systematiskt föränd-
ringsarbete. Men ett förändringsarbete kan också framgångsrikt sättas igång på 
andra sätt i en organisation.  

Hur normer kan framkallas och förändras  
I följande avsnitt tar jag upp forskningsfrågan om hur normer om genus kan 
framkallas och förändras. Det inleds med genusobservation som metod, följt av 
målverkstad, metoden för att skapa nya handlingsmönster och normer, och där-
efter med ett exempel från nätverk 1, där nya normer skapades i organisationen. 
Jag identifierar tre delar av en process: framkallning, mobilisering och föränd-
ring. Därefter diskuterar jag om genusteorier samt förändringsteoriers bidrag och 
de olika modeller som har använts i projektet.  

Genusobservationer – en kraftfull intervention 
Genusobservationer användes i alla nätverksgrupper, både observationer i de 
olika organisationerna, men så småningom i en av nätverksgrupperna. Resulta-
ten från observationerna återfördes och reflekterades över i ett gemensamt kun-
skapande.  
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Min slutsats är att genusobservationer är en effektiv metod för att framkalla 
hur genus görs, men att det inte är självklart att man får syn på hur detta görande 
ser ut från början, utan att det behövs ett kunskapande för att börja se. Lindgrens 
beskrivning av ordnandet stämmer med erfarenheter i nätverksgrupperna: 

”Genusordningen är en kompass som är kroppsligt inristad, 
en handlingsdisposition som ytterst sällan verbaliseras och 
reflekteras. Denna ordning får man inte fram ens i en super-
finurlig enkät.”  

(Lindgren 1999, s.16) 

I de tre första nätverken fanns det som en röd tråd, en fråga som kan sammanfat-
tas med ”hur ska vi se det vi inte ser?”. Ett svar var kunskap, kritisk reflektion 
och ett gemensamt kunskapande. Genom att deltagarna återförde en rad genus-
observationer, ökade förmågan att få fram ordningen. Genom det reflekterande 
arbetssättet i nätverksgrupperna, användes även en rad skeenden till reflektion-
över-handling (Schön 1983). Händelser i ledningsgrupper, på seminarier, på kon-
ferenser och så vidare, gav ett både rikt och många gånger ett smärtsamt materi-
al till att framkalla och få syn på ordningen. När även reflektion-i-handling 
(Schön 1983) började användas systematiskt, när deltagarnas eget genusgörande 
och aktörskap blev tydligt, då kunde också förändringar av normer ske i grup-
pen, vilket jag visar längre fram. 

Målverkstad som metod för att skapa nya handlingsmönster 
Samtliga fem nätverksgrupper arbetade med att formulera mål för en förändring. 
Kriterier för målen och olika steg i det arbetet utvecklades i grupperna (se vidare 
nästa kapitel). En återkommande reaktion i nätverksgrupperna var att målarbetet 
var användbart men svårt. Framförallt låg svårigheter i att föreställa sig vad som 
skulle kunna vara annorlunda.  

En slutsats jag drar är att det var svårt därför att målarbetet utmanade normer, 
det för givet tagna. I växande utsträckning var en fråga i det arbetet: vad är det 
som ska bli annorlunda? Och vad vinner vi på det? Uttrycket att ”borra” ankny-
ter till tanken att inte nöja sig med att något skulle bli lite bättre, eller att accep-
tera det för givet tanga. Det var ett begrepp som användes aktivt som ett sätt att 
hjälpa varandra i processen att skapa nya tankar och handlingar för en föränd-
ring. Att målarbetet behövde klargöras i flera steg var också ett uttryck för det 
både krävande arbetet men även det processinriktade, att metoden utvecklades i 
grupperna. Behovet av en handfast metod uppfattar jag som ett uttryck för det 
svåra med att arbeta med ett fri-rum (Aagaard Nielsen & Steen Nielsen 2006, 
Schwencke 2006), ett rum där tanken ska frigöras. På så sätt växte metoden 
fram, både genom ett gemensamt kunskapande i nätverksgrupperna och genom 
min forskarprocess och allt tydligare koppling med teoribildning från såväl ge-
nus som aktionsforskning.   
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Målverkstad blev en konkret metod att utmana ordningen, för att kunna skapa 
nya handlingsmönster och normer – eller för att skapa mönsterbrytande hand-
lingar som slår rot i samhället, som Johannisson (2008) uttrycker det. Vägen dit, 
processen att skapa mål som skapar mönsterbrytande handlingar, var en del av 
målverkstaden. Därför är en del av metodologin i detta, att deltagarna i sin ak-
törsroll blir mönsterbrytare, genom det gemensamma kunskapandet. Jag ser 
målarbetet både som en konkret metod i ett förändringsarbete – mål med mät-
punkter och aktiviteter i en handlingsplan – men även som en del av en mobili-
serande process inför en förändring av deltagarna.  

Olika delar av forskningsdesignen blir till en helhet: Att bli genusmedveten 
och medveten om sin egen och andras censur och hur rörelser ut ur censuren kan 
se ut, kan möjliggöra nya mönsterbrytande handlingar. Om sedan några utför 
dessa mönsterbrytande handlingar, som det finns exempel på i nätverk 5, kan de 
också slå rot i organisationen och i det samhälle som organisationen är en del av.  

Metoden Action Learning (McGill & Brockbank 2004), inspirerad av single-
loop learning och double-loop learning (Argyris 2008) och även reflektion-i-
handling och reflektion-över-handling (Schön 1983), var ett stöd för att arbeta 
med målen på ett kritiskt, reflekterande sätt. Förbindelsen mellan teori och prak-
tik menar jag bidrog till en frigörande effekt, genom en förståelse av hur reflek-
tion kan användas systematiskt för att utmana rådande ordningar. Att både re-
flektera över handlingar och i handlingar, i själva situationen som främst arbetet 
i nätverk 5 innebar, skapades insikter och nya handlingsmönster.  

I reflektion kunde det för givet tagna (McGill & Brockbank 2004) bli synligt. 
Städföretaget som placerade manliga ansökningar längst ner, tolkar jag inte som 
ett censurbeteende utan snarare som ett oreflekterat görande av genus (Anders-
son 2009). Genom reflektion och utmaning av föreställningen om män, började 
deltagarna på städföretaget att göra annorlunda. De arbetade då aktivt med en ny 
norm: att öppet stå för en värdegrund där könsstereotypa föreställningar om 
kvinnor och män låser in människor och därför inte stöds. I det kunde inte heller 
kunders önskemål om att endast ha kvinnor som städade, då dessa ansågs bättre 
städare, accepteras. 

Förändring av normer i nätverksgruppen genom flera metoder 
Teorier och metoder för reflektion användes i ökande omfattning, särskilt i nät-
verk 5 kopplat till genusobservationer i den egna gruppen. Jag ser det som re-
flektion-i-handling (Schön 1983) och i följande text utvecklar jag hur de olika 
forskningsperspektiven har kombinerats och där teoribildning om såväl genus 
som förändring kombinerades. I exemplet skildras en lång process i nätverk 5, 
där återförande av observationer följt av reflektion, ledde till nya handlings-
mönster: 

Genusobservationerna i handling, i rummet visade gång på gång att männen 
dominerade och kvinnorna höll sig tillbaka. En ordning, eller en norm, hade bli-
vit framkallad. Censurmekanismer kunde observeras och detta tog sig uttryck 
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bland annat i en ovilja att fortsätta observationerna, att vara ironisk, skämta eller 
att lägga fokus på andra saker. Men gruppen var trots det villig att fortsätta och 
där spelade teori om förändring (Janssen 2005) en stor roll för att den både gav 
stöd och förståelse om vad som skedde. 

Parallellt skedde en fördjupning, en kunskapsprocess med självreflektion, av 
genusprägling och påverkan. Arbetet skedde då delvis i könsuppdelade grupper. 
Teorin användes för att förstå det systemiska och att koppla samman samhälls-
nivån med individnivån. Under detta utforskande tog till exempel några män ini-
tiativ till att starta en egen mansgrupp med syfte att ge varandra stöd för att ut-
veckla nya normer, nya handlingsmönster, men som startar på individnivån, i 
viljan och drivkraften att göra annorlunda. Detta inspirerade nätverksgruppen 
som sådan till att i mindre könsuppdelade grupper göra sig själv medveten och 
sätta mål för sin egen del i förhållande till temat och gruppen. 

Öppna konflikter utvecklades flera gånger och gruppen befann sig periodvis i 
ett stort spänningsfält. Några män uttryckte att de var trötta på att ”vänta in 
kvinnorna”. Detta ledde till en process om manlig norm, att kvinnor ska ta för 
sig och tala lika mycket som män. Men män ska inte hålla sig tillbaka, lyssna 
mer och vara ödmjuka. Normen blev tydlig och utmanad.  

En kvinna talade om att utmana sin egen underordning och hur svårt det var 
att bryta präglingen av att hålla sig tillbaka. Flera av de andra kvinnorna kände 
igen sig och kunde börja tala om sin egen underordning. Underordningen fram-
kallades och avcensurerades.  

Parallellt med denna process i nätverket, som pågick i nästan ett år, spred sig 
detta till organisationens konferenser och chefsmöten med mera. Observationer 
gjordes, man reflekterade över genusmönster och kvinnorna främst gav varandra 
stöd att bryta mönster. Det fanns också lite av sådana skeenden bland männen, 
men inte lika tydligt. 

I nätverket började till slut interaktionen, hur genus gjordes, genusordningen i 
rummet, att förändras. Det blev både och – kvinnor som tog mer plats och män 
som tog mindre plats.  

Det fanns också i gruppen tysta män och kvinnor som inte höll sig tillbaka. 
Deras beteende förändrades inte lika mycket. Detta spred sig till organisationen 
som sådan, enligt dialogen med förändringsledarna i kap 8. En ny norm om 
samspelet mellan kvinnor och män kunde börja ses.  

Jag tolkar denna mer än årslånga process i nätverk 5 som en konkretisering av 
hur en förändringsprocess på både aktör och strukturnivån kan göras. Individer 
började förändras men tog det till den institutionella arenan (West & Zimmer-
man 2002, West & Fenstermaker 2002) och påverkade på så sätt interaktionen 
där. Normer kunde framkallas och förändras, med stöd i genusteori och med det 
gemensamma kunskapandet som motor för att skeendet gick vidare.  

Kurt Lewin sökte genom praktiska experiment en integrering av forskning 
och utbildning för att möjliggöra en demokratisk kultur (Aagaard Nielsen & 
Steen Nielsen 2006). Experimenten hade dubbla syften; deltagarna tränades i en 
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demokratisk gruppdynamik samtidigt som ny kunskap utvecklades om bättre 
samarbete i organisationer. Processerna i nätverk 5 kan ses på ett liknande sätt; 
ett experimenterande arbetssätt tränade en demokratisk kultur och bidrog samti-
digt till ny kunskap som påverkade hela organisationen. Gruppen blev en paral-
lell process till organisationen, där det som skedde i gruppen återspeglade orga-
nisationen. Strukturerna blev tydliga genom deltagarnas handlingar och i det 
gemensamma kunskapandet.  

Genusobservationer i själva nätverksgruppen gjordes systematiskt först i nät-
verk 5, det var en metod som växte fram efter hand. En slutsats är att det finns 
en stor kraft i att helt enkelt återföra det som ”är”. En reflektion-i-handling 
(Schön 1983) blev en kraftfull intervention som jag tolkar det i nätverk 5. De 
genusobservationer som gjordes spelade en stor roll för hur genusgörandet 
framkallades och även förändrades. Mönstret av att män generellt tog betydligt 
mer talutrymme, ofta började samtalen och att kvinnorna, generellt sett, höll en 
betydligt lägre profil, blev utmanat. Och det inte en gång, utan gång på gång. 
Den ”mekanism” som flera kände igen, att ”glömma” det som hade hänt till näs-
ta träff då ordningen återställdes och mönstret upprepades, drogs ständigt ur 
censuren. Svängdörrarna mellan censurrummet och konflikt/förvirring (Janssen 
2005) svängde ständigt fram och tillbaka, frammanat av några skarpa lägen då 
flera män gjorde ”gemensam sak” när de ifrågasatte hur länge de skulle sitta och 
”vänta” på att kvinnor skulle ta plats. Männen orienterade sig mot varandra, i ett 
homosocialt samspel (Lipman-Blumen 1976). I det läget hände det något med 
kvinnorna på gruppnivå och frågan väcktes om det bara är kvinnor som ska änd-
ra sig, ta mer plats, medan männen inte skulle behöva göra något, i meningen ta 
mindre plats.  

Gruppen gjorde en överenskommelse att använda sig själv i den processen 
genom att göra genusobservationer. De genomfördes av en kvinna och en man 
och återfördes en-två gånger per dag. Jag anser att det var viktigt att gruppen tog 
ett eget beslut och att den processen sköttes inom gruppen och inte att enbart jag 
som ”expert” skulle säga vad jag såg. Genom att återföra genusgörandet på 
gruppnivå, kunde deltagarnas upplevelser och erfarenheter brytas mot varandra 
till skillnad från att enbart försöka förstå skeenden utifrån teori. På så sätt inter-
venerar gruppen med sig själv. Det var en metod för att inte ta samspelet för gi-
vet utan kritiskt granska det i en stödjande men samtidigt utmanande kontext 
(McGill & Brockbank 2004). Ju tydligare en grupp kan vara med på att använda 
sig själva i lärprocessen, desto starkare tror jag effekten kan bli.  

Det var först efter några träffar som genusobservationerna började genomfö-
ras i gruppen. Tidigare hade de gjorts som mellanliggande uppgifter i organisa-
tionen. Tillit och en vilja att lära tillsammans var centrala aspekter för att grup-
pen så klart och tydligt sade ja till att vara experimentella med varandra. På en 
organisationsnivå bidrog dessutom detta till att genusobservationerna infördes 
som en praktik i organisationen – vid stora konferenser, ledningsgrupper och 
olika arenor för samspel gjordes omfattande genusobservationer av förändrings-
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ledare som återfördes och bearbetades kollektivt. Deltagarna, som känner sin 
organisation, var eniga om att detta knappast hade varit möjligt utan processen i 
både nätverk 5, men även i de tre följande grupper som startades efteråt med 
liknande upplägg. Jag tror det stämde, antalets betydelse hade en avsevärd ver-
kan, att antalet förändringsledare med grundliga genuskunskaper ökade för varje 
år. Nätverk 5 och även följande grupper kunde ses som en parallell process till 
läget i organisationen, och på så sätt göra tydligt var det fanns såväl öppningar 
för förändring som var det var svårare att reflektera och utmana normer i organi-
sationen. Men omvänt kunde också den parallella processen i grupperna använ-
das till interventioner på organisationsnivå, som jag ser genusobservationer vara 
exempel på.  
Den förändring av normer som skedde i nätverksgruppen, gjordes med hjälp av 
olika metoder och jag ser processen som ett exempel på kraften i att sammanföra 
genusforskning och aktionsforskning och använda teorier om maktordningar, 
samtidigt genom reflektion skapa kunskap gemensamt och genom förändrings-
teori bättre kunna förstå skeenden i sig själv och i gruppen, som bidrog till att 
processen kunde fortsätta och bli till ett sådant kraftfullt lärande och en normativ 
förändring som jag uppfattar blev resultatet. 

Förändring av normer mellan kvinnor 
I nätverk 1, som bestod av deltagare från fem arbetsplatser inom vård och om-
sorg, blev ett dilemma synligt på ett tidigt stadium i projektet: samspelet, inter-
aktionen mellan kvinnor på arbetsplatserna uppfattades som negativ i stor ut-
sträckning. I nätverksgruppen gavs uppmärksamhet både mellan träffarna och 
under träffarna åt detta dilemma. Särskilt vid en av de fem arbetsplatserna, ett 
sjukhem, tog deltagarna initiativ till förändringar under den tid som projektet 
pågick. 

Hur vi arbetade med det presenterade dilemmat i den nätverksgruppen, med 
hjälp av både genusteori och ett gemensamt kunskapande, bidrog som jag ser det 
till att nya normer skapades – både i åtminstone delar av organisationerna, men 
även i deltagarna, där alla utom en var kvinnor. Med hjälp av teorier om hur ge-
nusordningen påverkade interaktionen mellan kvinnor kunde skam och skuld 
frigöras (Amundsdotter 2002). Min tolkning är att kvinnorna kände skuld över 
sina negativa känslor om andra kvinnor. Genom genusteorin, som synliggjorde 
en ordning där kvinnor som kategori är underordnade och lägre värderade än 
män, frigjordes både känslor av skuld men även handlingskraft. Det blev synligt 
att en social ordning gjorts till den egna ordningen (jfr Widerberg 1995, Ka-
marck Minnich 1990). Perspektivet att det finns en systemnivå som påverkar 
såväl individer som samspelet mellan individerna gav ett nytt perspektiv. Och ur 
den processen växte viljan och drivkraften att förändra fram efter att först ”bara” 
ha fått syn på ett samspel som de ogillade och kände skuld över. Det beslut som 
särskilt två kvinnor vid ett sjukhem tog, att förändra normen mellan kvinnorna 
på arbetsplatsen, var en process där jag såg att nätverksgruppen spelade en stor 
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roll för att kvinnorna gick vidare i sin roll som förändringsledare. Nätverksträf-
farna ägde rum utanför arbetsplatsen och innebar ett brott med den egna kulturen 
tillsammans med deltagare som visste mycket om den vardag de försökte för-
ändra. Alla befann sig i ungefär samma situation, de hade gemensamma upple-
velser av att ”hålla varandra på linjen”, ett uttryck som myntades i gruppen och 
som kvinnorna kände igen sig i. När nätverksgruppen formulerade nya hand-
lingsmönster för samspelet mellan kvinnor innebar det en utmaning av den in-
ternalisering, det införlivade kvinnoförtrycket som kvinnorna bar på. En viktig 
poäng var att sluta låtsas som att förtrycket av kvinnor inte påverkar kvinnors 
inbördes relationer. Men att bestämma sig för att utmana förtrycket och i hand-
ling skapa nya normer och handlingsmönster betyder inte att de negativa käns-
lorna försvinner. Genom att aktivt lyssna på varandra och ventilera sina känslor 
och erfarenheter utan att spela ut dem mot varandra, anser jag att det skapades 
ett tryggare och öppnare klimat. 

Normmodellen (Amundsdotter & Gillberg 2003, Hydén 2002) gav stöd åt att 
börja undersöka: ”hur kan normen att det som kvinnor som grupp gör är mindre 
värt?” I arbetet för att förstå hur normen kan leva vidare, blev det tydligt hur 
mekanismer i genusordningen hade införlivats och hur det visade sig i samspelet 
mellan kvinnor. Kärnan i det införlivade var att vara mindre värd och det visade 
sig i att spela ut den nedvärderingen av varandra, genom brist på uppskattning, 
låga förväntningar och budskap som ”håll dig på linjen”. Det som hade införli-
vats, de låga förväntningarna och träningen att vara den som kommer i andra 
hand, blir inte bara vad Thomsson (2003) hävdar, en underordning som en del 
av kvinnors identitet, utan det blir också en ordning som införlivas och kan spe-
las ut mot andra kvinnor. Om ordningen byggs upp och skapar ett samhälle där 
människor känner sig trygga (Thomsson 2003) och detta ordnande gjorts genom 
upprepade handlingar av människor i interaktion och dessutom att genus görs 
även i enkönade grupper (West & Fenstermaker 2002), då kan en utgångspunkt 
vara att se den interaktionen som ett sätt att hålla saker på plats. Att inte rubba 
ordningen (jfr Lindgren 1992). En viktig funktion för att hålla ordningen på 
plats, att stanna i censurrummet där underordningen är förnekad, är att spela ut 
de låga förväntningarna på varandra uttryckt genom ”håll dig på linjen”. An-
passningen till den rådande ordningen tränas på så sätt inom gruppen och om 
någon bryter mot ordningen kan gruppen, eller individer i den, slå tillbaka detta. 
Det kan också vara tvärtom, en frigörelse där en eller flera individers interven-
tioner med den egna ordningen, normen, tas emot av individer eller en grupp. 
Det är vad jag tolkar hände i nätverk 1. Då kan en rörelse skapas, där ny kun-
skap, nya mönster kan slå rot (jfr Johanisson 2008). 

Sett ur Förändringens Fyra Rum (Janssen 2005) menar jag att den som bryter 
en ordning, som kvinnorna gjorde på sjukhemmet, lämnar de själva censurrum-
met. Och genom att göra det, utmanas ordningen, den ligger inte längre under ett 
censurlock, åtminstone inte för de två. Ordningen rubbas och kvinnor i omgiv-
ningen kan puttas ut ur censuren (eller lägga locket på ännu hårdare) och komma 
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till konflikt och förvirring. I det läget kan det ligga nära till hands att rikta det 
som väcks när censuren lämnas: känslor av oro, frustration, ensamhet (Janssen 
2005) mot den som anses ha väckt dessa många gånger obehagliga känslor. 
Kvinnorna som tog ett initiativ på sin arbetsplats, bröt en underordning som jag 
tolkar det, de bröt det som införlivats eller internaliserats mellan kvinnorna. Att 
säga ”håll dig på linjen” ser jag som ett uttryck för: stanna i censurrummet. 
Kvinnor som bryter mot detta kan med andra ord bli hårt ansatta av andra kvin-
nor (och av män, men nu diskuterar jag samspelet mellan kvinnor), vilket jag ser 
som ett resultat av en strukturell ordning, genusordningen. Thomsson skriver: 
”Strukturerna verkar inte för jämställdhet, utan för en tyst över- och underord-
ning” (2003, s. 43).  Kunskap om hur en ordning kan manifestera sig inom en 
underordnad grupp innebar frigörande processer i alla nätverksgrupperna, det 
fanns interaktioner mellan kvinnor på de flesta arbetsplatserna som inte var be-
gripliga, men som kunde ses i ett annat ljus och ge idéer på andra handlingar än 
vad som tidigare funnits bland deltagarna. Ett exempel på detta var städföretaget 
med i stort sett kvinnliga anställda, där idéer om friskvård först inte fick något 
gehör alls. Den negativa reaktionen förvånade. Först efter att ha satt ett genus-
perspektiv på detta (och ett klassperspektiv) kunde reaktionen lättare förstås. En 
effekt blev att det inte räcker med att föreslå friskvård utan även att ta upp hur 
viktigt det är att ta hand om sig och sin kropp och att koppla det till en maktord-
ning. Den först negativa attityden förändrades och flera på arbetsplatsen började 
delta i olika friskvårdsinsatser. 

Hur genusteorier kan bidra 
Frågan om hur genusteorier kan bidra till att framkalla och förändra normer om 
genus diskuteras löpande i de empiriska kapitlen.  

Med hjälp av genusteorier om makt och ett ständigt görande av genus, kunde 
maktanalyser bedrivas genom vilka över- och underordning och rådande normer 
blev synliga. Genusteorier bidrog till att förstå det systemiska, att det både finns 
ett system (Hirdman 2001) och att hur genus görs och uttrycks varierar, kan för-
ändras, och se olika ut. Genom att använda genusmodellen (Acker 1999, Gun-
narsson m fl 2003, Gunnarsson m fl 2007, Andersson m fl 2009) blev skapandet 
av genus i de olika organisationerna tydligare. Utgångspunkten att genus görs i 
samspel och att detta samspel går att påverka och förändra, gav stöd åt proces-
sen.  

För att få syn på samspelet användes genusobservationer i växande grad. Be-
tydelsen av genus och hur detta påverkade gruppen, var ett sätt att reflektera i 
handling (Schön 1983), att göra processen för att förstå teorin. På så sätt kunde 
genusteorin användas på ett konkret sätt kopplad till praktiker. Genom att utgå 
från konkreta handlingar och upplevelser och erfarenheter, men inte stanna vid 
dessa, utan gå vidare och utifrån genusteori kollektivt tolka och analysera genom 
reflektion, kunde såväl mönster som variationer upptäcktas.  
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Genusteorierna gav stöd åt att förstå ett sammanhang och sin egen roll och 
plats i det sammanhanget. Perspektivet doing gender innebar en teoretisk ram 
där genus sågs som en bedrift och där uppmärksamheten lades på hur genus 
gjordes relationellt, i interaktion men även på den institutionella arenan (West & 
Zimmerman 2002, West & Fenstermaker 2002). Genusteorin gav kunskap om 
strukturer och insikter i hur var och en själv medverkar i ett samskapade hur ge-
nus görs. Dessutom bidrog teori till att avlasta känslor av skuld som jag tolkar 
präglade flera sammanhang i organisationerna. Många anade något om sin situa-
tion, men vågade inte gripa in och kände skuld för det. Men genom att förstå ett 
sammanhang och sin plats i detsamma, kunde deltagarna agera. Teorin fungera-
de frigörande för erfarenheterna av normer om genus. 

 
Sammanfattningsvis har genusteorier bidragit på flera sätt: 

• Teoribildning från genusvetenskap har varit ett stöd vid analys av de 
olika undersökningarna i organisationerna, 

• Genom begrepp om makt och över- och underordning har både självre-
flektion och analys av olika skeenden fördjupats, 

• Doing gender-perspektivet har bidragit till en genusmedvetenhet på fle-
ra nivåer; individ och gruppnivån, men även förståelsen av sin organi-
sation ur ett genusperspektiv, 

• Teorier om olika genuskonstruktioner har fördjupat kunskap om hur 
genus kan göras i enkönade miljöer. 

Hur förändringsteorier kan bidra 
Teorin om Förändringens fyra rum (Janssen 2005) var främst den teoretiska mo-
dell som användes, men även normmodellen (Amundsdotter & Gillberg 2003, 
Hydén 2002) användes till viss del och tar också upp förändring. Teorin om för-
ändring anser jag redan beskriven i det avsnitt som behandlar censurbegreppet. 
Teorin styrka ligger i att den både identifierar olika möjliga skeden i en föränd-
ringsprocess, att den är giltig både på individ, grupp och organisationsnivå samt 
att teorin även omfattas av rörelser mellan de olika förändringsrummen. Den är 
likt normmodellen; en modell för både analys av nuläge och visar på riktningar 
för en rörelse, en förändring.  

Normmodellen (Amundsdotter & Gillberg 2003, Hydén 2002) gav stöd åt att 
framkalla normer, förstå olika aspekter som upprätthåller vissa normer och en 
vägledning till en förändring, som innehåller både ett aktörsperspektiv och ett 
strukturellt perspektiv. Denna avhandling bidrar till kunskap om hur Viljan som 
en del av modellen, på aktörsnivån, kan förstås och utvecklas. 

Den metodologi som använts från aktionsforskning, med det gemensamma 
kunskapandet som bas, är också förändringsteori, som till exempel vikten av re-
flektion (Schön 1983, Argyris 2008). Utforskandet av en kritisk reflektion och 
att göra annorlunda, att skapa fri-rum för en transformation, hämtades från olika 
delar av aktionsforskningen, närmare beskrivet i kapitel 3. Begreppet det ge-
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mensamma kunskapandet (Johannisson m fl 2008) omfattar för mig en utgångs-
punkt att inte bara lära tillsammans, utan att skapa kunskap tillsammans. Alla är 
subjekt i den processen som i sig startade ett antal förändringsprocesser på flera 
nivåer.   

Behovet av en mobiliserande process  
Den ursprungliga designen för forskningsprocessen var att, efter en planerings-
fas, skulle en undersökande fas följa och därefter en genomförande fas. Under 
mitt eget arbete med att systematisera och tematisera det omfattande materialet, 
blev det synligt att det fanns en fas, eller en process, som var väldigt viktig men 
inte uttalad som sådan: mobilisering. Jag har delat in de två senaste nätverks-
grupperna i tre delvis överlappande faser; framkallning, mobilisering och för-
ändring. Den undersökande fasen kallar jag framkallningsprocesser och den ge-
nomförande fasen för förändringsprocesser. 

I mobiliseringsprocessen skedde reflektioner över framkallningsprocessen, 
över de egna organisationsstudierna. Det var tid för att reflektera och så små-
ningom börja göra en strategi och arbeta systematiskt med vad som ska bli an-
norlunda – målarbetet och ansatsen att skapa nya normer. Målarbetet var ett 
konkret arbete som kan ses som mobilisering, men även att vara strategisk i för-
hållande till organisationen; till resurser, prioriteringar och planeringar. Fram-
kallningsprocessen utmärktes av ett utforskande och lärande av genus i organisa-
tionen. Att arbeta med det för givet tagna (McGill & Brockbank 2004) kan jäm-
föras med en framkallningsprocess i bildlig betydelse, en process i det gamla 
fotolabbet. Först är ett vitt papper som ligger i vätskan, sedan växer sakta en bild 
fram. Men det tar ett tag innan bilden är skarp.  

Mobilisering fanns även som ett moment i framkallningsprocessen. Att 
gemensamt lära av varandras studier och börja se, att skapa en nulägesbeskriv-
ning, kan också ses som en form av mobilisering i såväl aktörsrollen som i orga-
nisationerna.  

Den följande förändringsprocessen pågick som en rörelse mellan vardagslivet 
i organisationerna och nätverksträffarna; händelser togs tillbaka i form av olika 
dilemman eller framgångsberättelser för gemensam analys i nätverket. Även den 
följande förändringsprocessen rymde ett mobiliserande moment genom att, till 
exempel, konkreta händelser i organisationerna bearbetades på nätverksgrupper-
nas möten. Men den mer ”formaliserade” mobiliseringsprocessen är direkt utta-
lad som en period av samling inför en tänkt förändring. I exempelvis nätverk 5, 
blev genusobservationerna en metod för att skapa ett pågående lärande om ge-
nus. På så sätt pågick en framkallningsprocess genom hela projektet, men som 
kombinerades med mobilisering inför en förändring och så småningom initiativ 
till detta. Framkallning följt av mobilisering behöver tid för att upptäckterna ska 
ha en chans att ”fastna” och leda till nya handlingsmönster, istället för att de 
ordningar som ska ändras återställs, som en rad genusforskare visat (Abrahams-
son & Gunnarsson 2002, Berge & Ve 2000). Detta gällde även i nätverksgrup-
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perna, där det motstånd som deltagarna mötte många gånger verkade i den rikt-
ningen. 

 
Den kunskap som har skapats i detta arbete är inte lätt att sammanfatta, också 
för att den rör sig på flera nivåer. Kunskap har skapats om hur genus görs på fle-
ra nivåer men även hur genusgörandet kan framkallas och förändras.  En slutsats 
är att det är delarna som tillsammans skapar helheten. Genusteori räckte inte för 
att skapa ett gemensamt kunskapande och förändringsprocesser. Aktionsforsk-
ning räckte inte heller för att genusordning och maktrelationer skulle bli synliga. 
I förändringsambitionerna har förändringsteori och de tre modellerna som har 
använts; om genus, om förändring och om normer, tillsammans bidragit till stöd 
och kunskap. Metodologi om reflektion och att forska tillsammans har varit en 
viktig grund för att kunna upptäcka normer, det för givet tagna. Men utan ett 
maktperspektiv från genusteorin framförallt, hade arbetet lätt hamnat i en rådan-
de jämställdhetsdiskurs där normerna som bygger ordningen inte utmanas.  
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10. En processmodell för att fram-
kalla och förändra ordningen 

Jag har valt att illustrera mina resultat i en praktisk tillämpning. Utifrån erfaren-
heterna i föregående analyskapitel har en konkret processmodell skapats. 
Processmodellen är gjord utifrån den metodutveckling som har skett i de olika 
nätverksgrupperna. Den är skapad i förhållande till den teori och modeller som 
har använts i mitt projekt och med grund i det gemensamma kunskapandet. Där-
för finns också överlappningar av tidigare text, med inriktningen att beskriva ett 
verktyg. 

Modellen tar sin utgångspunkt i nätverkets roll och betydelse. Därefter formu-
leras dess struktur i form av tre processer, framkallnings-, mobiliserings- och 
förändringsprocesser. Vidare om gruppens centrala roll i modellen och slutligen 
om de metoder som kan användas. 

Arbete i nätverk med dilemman 
Nätverket ger möjlighet att lära och bryta olika perspektiv med andra aktörer 
från olika organisationer. Genom att träffas på en annan plats än i organisatio-
nen, tillsammans med andra deltagare, skapas möjlighet att reflektera och lära av 
varandra. Men för att inte skapa en från verkligheten frikopplad ”bubbla” som 
människor går in i för en kort tid för att sedan åka tillbaka, som om ingenting 
hade hänt, är det viktigt att förankra processen i konkreta dilemman och situa-
tioner i organisationerna. Deltagarna, här kallade förändringsledare, förankrar 
teori och kunskap i konkreta projekt, i en praktik. Förändringsledarna behöver 
mandat och ett tydligt uppdrag av ledningen och de behöver arbeta med att 
genomföra egna studier mellan träffarna som förankrar processen i de olika or-
ganisationerna.  

Nätverket är tänkt att utgöra en stödjande struktur, med tillit, reflektion och en 
aktionsorienterad inriktning som förutsättningar. Nätverket byggs utifrån meto-
dologi inspirerad från aktionsforskning med aktionsinriktat lärande, reflektion 
och i att synliggöra, eller framkalla, det för givet tagna. 

Tre processer: framkallning, mobilisering och förändring 
Arbetet i nätverket bedrivs genom tre processer: genom framkallande processer 
synliggörs organisationen ur ett genusperspektiv. I de mobiliserande processerna 
arbetar aktörerna med sig själva, sin organisation för att mobilisera och planera 
inför en förändring. Först därefter inleds själva förändringsfasen. 
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Dessa skeenden kan beskrivas som tre processer som stundtals griper in i var-
andra, men som ändå kan urskiljas som tre processer av olika karaktär och inne-
håll. 

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

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

 

Framkallningsprocesser 

Kunskap om genus och jämställdhet 
En längre inledande fas om genus ger en grund för att framkalla ett nu-läge i or-
ganisationen. Kunskapsprocessen, som kopplas till självreflektion och den egna 
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genuspräglingen, består av en rad olika delar. Det utmärkande är att arbetet sker 
processinriktat och aktionsorienterat. Att lära genom att göra är grunden i den 
metodologi inspirerad av Action Learning (McGill & Brockbank 2004). Men 
inte bara att lära genom att göra, utan även att lära genom att uppleva påverkar 
graden av personligt engagemang, av egna drivkrafter och vilja, till att vara 
kraftfull förändringsledare. Kunskapsprocessen om genus behöver kopplas till 
självreflektion, eftersom vi själva är aktörer i hur genus görs i samskapandet i 
grupper och system.  

Deltagarna genomför genusobservationer av något de väljer i sin organisation, 
gärna möten eller något sammanhang där människor tillsammans skapar en 
”kultur”. Observationerna återförs på nätverksträffarna för att bryta erfarenheter 
mot varandra och kopplas samman med genusteori, ett sätt att ”reflektera-över-
handling” (Schön 1983). 

Litteratur om genus används som grund för samtal, för att skriva reflektioner 
och som ett stöd i det egna projektet i sin organisation. Litteraturen kopplas även 
till upplevelser, vad som händer med läsaren i mötet med texten. Det är ett sätt 
att aktivt arbeta med censurmekanismer i gruppen (Janssen 2005).  

Föreläsningar om genusordning, om genus i organisationer och om hur genus-
skapande processer kan se ut i organisationer är en grund att reflektera över och 
diskutera inför deltagarnas egna organisationsstudier. 

Personliga reflektioner görs över vilka budskap var och en fått som kvinna el-
ler man och hur man har fått dem. Det kan vara ett effektivt sätt att starta reflek-
tionsprocessen. I det arbetet ingår också att reflektera över hur budskapen på-
verkar i dag. Att lyssna på varandras berättelser i könsuppdelade grupper och 
sedan söka mönster som därefter tas upp i hel grupp för vidare bearbetning in-
nebär ett lärande både på individ, grupp som systemnivå. Genusprägling är en 
kunskapsprocess med självreflektion. Processen av självreflektion är till en bör-
jan individuell till sin karaktär, men kan utvecklas till en grupprocess i vilken 
mellanmänskliga mönster och variationer identifieras och diskuteras genom en 
erfarenhetsdelning. 

Genusobservationer kopplas även till att ”reflektera-i-handling”, (Schön 
1983) till nätverkets sätt att göra genus på. Reflektionsrundor används för att 
arbeta med hur genusordningen och genusgörandet gestaltar sig i gruppen. Ob-
servationer är ett exempel, andra är att till exempel låta kvinnor respektive män 
reflektera öppet om hur de gör genus och koppla samman med genusteori. Om 
männen reflekterar, får sedan kvinnorna reflektera över vad de hört och så går 
ordet tillbaka till männen, så att en dialog förs som syftar till att synliggöra det 
som finns av ordningar och att skapa en läroprocess. 

Parallellt behöver jämställdhet som sakpolitiskt område behandlas, både defi-
nitioner och begrepp samt lagstiftning, men även föreställningar och värderingar 
om jämställdhet, genom till exempel metoden värderingsövningar. Dessa kan 
också skräddarsys till olika organisatoriska kontexter av förändringsledarna själ-
va och göras även på organisationsnivån. 
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Egna organisationsstudier 
Att genomföra egna organisationsstudier är både en läroprocess om genus men 
framförallt är det en undersökning som behöver göras för att synliggöra vilken 
roll genus spelar i organisationen och upptäcka såväl jämställdhet som ojäm-
ställdhet. För att fånga organisationens vardagsliv, strukturer, föreställningar, 
interaktioner med mera, behöver olika aspekter undersökas. En rad metoder är 
användbara i undersökandet; intervjuer, genusobservationer, enkäter, analys av 
allt från skrivna alster till personaldokument, rekryteringsannonser till gransk-
ning av statistik och lönekartläggningar.  

Genusmodellen om hur genus skapas i organisationer (Acker 1999, Gunnars-
son m fl 2003, Gunnarsson m fl 2007, Andersson m fl 2009) är en central ut-
gångspunkt för studierna. En rad metoder finns tillgängliga som stöd i kartlägg-
ningarna, till exempel 3 R, en analysmetod som ska vara på frågan: vem får vad 
på vilka villkor? (Åström 1998). 

En del av nätverkstanken är att de egna studierna bearbetas i ett gemensamt 
kunskapande, vilket stärker analys och reflektion av den egna undersökningen. 
De olika studierna bearbetas parallellt för att söka mönster och variationer, samt 
att koppla samman studierna med genusteorier för en fördjupad analys. 

Teori & metod 
I det aktionsorienterade förändringsarbetet används teorier och metoder för att 
förstå sammanhang mellan den egna organisationen och genusordningen på sy-
stemnivå. Teorier används för att frigöra erfarenheter, men även för att skapa ny 
kunskap i det gemensamma kunskapandet i nätverket. 

Modellen bygger på teorier och modeller från forskning, som ska ge stöd och 
djup åt jämställdhetsarbete. Modeller om normer, genus och förändring ger stöd 
åt fördjupade analyser och lärande om skeenden i ett förändringsarbete: 

Förändringens fyra rum – modellen beskriver vad som sker under en föränd-
ringsprocess, både med individer, grupper och organisationer. Olika verktyg är 
kopplade till metoden, som kan användas för att fördjupa en personlig reflek-
tion, eller mäta en organisations läge i ett förändringsarbete till exempel.  

Genusmodell – modellen beskriver genusskapande processer i organisationer 
och används både som en modell för att undersöka och analysera. 

Normmodellen – en modell för att både analysera hur normer lever vidare 
men även en modell som kan användas för att skapa nya normer, genom nya 
handlingsmönster (de tre modellerna beskrivs i kap 4).  
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Mobiliseringsprocesser 

Mål & handlingsplaner 
När det finns en nulägesbeskrivning om genus och jämställdhet gjord i organisa-
tionen, är det dags för en mobiliserande fas. Huvudfrågan är egentligen: vad är 
det vi ser? Vad tycker vi om det vi ser? Olika reflektions- och analysprocesser 
behöver göras över det framkallade nuläget.  
Utifrån vad som deltagarna vill mobilisera energi för att förändra, göra strategier 
och planer för, utformas mål. För att målen ska ha en chans att gå bortom enbart 
förbättringar och vara inom ramen för organisationens normer och ordningar, 
behöver arbetet få ta tid och ges resurser. ”Målverkstad” med återkoppling och 
ett ihärdigt arbete med att ”borra” djupare in i olika frågeställningar, är ett sätt. 
Undersökningarna bearbetas och ett sätt inför målarbetet är att fråga sig: vad ska 
bli annorlunda? Med hjälp av teorier om fri-rum (free spaces) (Aagaard Nielsen 
& Steen Nielsen 2006, Schwencke 2006) samt om reflektioner för att bryta med 
invanda tankemönster (Schön 1983, Argyris 2008) skapas en grund för perspek-
tiv som kan ge stöd åt nya normer och handlingsmönster. Ett exempel på att i 
kollektiva processer söka bryta med det invanda, är att i mindre grupper arbeta 
utifrån en vision, till exempel: ”vi ser arbetsplatsen, organisationen om 5 eller 10 
år. Hur tar jämställdheten sig uttryck? Vad gör människor annorlunda? Hur ser 
det ut på arbetsplatsen? Är något annorlunda organiserat?” Genom att släppa 
fram alla idéer och lyssna på varandra kan individerna hjälpa varandra att gå 
bortom det invanda för att komma åt vad det är som man önskar vore annorlun-
da. Detta kan även jämföras med en del av aktionsforskning som kallas PAAR 
(Participatory Appreciative Action Research) som bygger på att utveckla och 
förändra utifrån styrkor och möjligheter (Ghaye 2008). 

Den konkreta metoden för att uttrycka det som ska bli annorlunda, görs med 
mål, som utarbetas i en krävande men kreativ process. Krävande för att gruppen 
ger varandra stöd att ”borra” – att inte nöja sig med det mål som kanske dyker 
upp först i tanken, utan hjälpa varandra att gå utanför dominerande tankemönster 
och upplevelser av vad som är möjligt.  

Kriterier för användbara mål är att de ska vara 
• Tydliga 
• Realistiska  
• Utmanande 

Det är i spänningsfältet mellan det realistiska och det utmanande som det både 
kan ske en förändring av normer och beteenden – mål som utmanar, men ändå är 
realistiska.  

En hjälp för att bedöma om man är på rätt väg mot målen, är att ha mätpunk-
ter. Kriterier för mätpunkter är att de ska vara: 

• Tidsbestämda  
• Utvärderingsbara 
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Istället för ordet mätbar, används utvärderingsbart. Det är också för att utmana 
vad som anses mätbart och hur det kan mätas.  

Slutligen görs aktiviteter till målen och mätpunkter. Då finns handlingsplanen 
som grund i mobiliseringsprocessen för att därefter kunna gå vidare in i föränd-
ringsprocesser och implementering. 

En annan del av mobiliseringsprocesserna är aktörskapet/ förändringsledarrol-
len i fokus. Bemötande, lärande om motstånd och individuellt stöd och i grupp 
behöver utvecklas. Reflektion över censurmekanismer och eget motstånd är en 
del av läroprocessen. Arbetsplatsgrupper, om det finns sådana, behöver fördjupa 
sitt eget arbete för att kunna spela en roll i de kommande förändringsprocesser-
na. Aktivt lyssnande och att coacha varandra är en del av ett sådant arbete. 

Förändringsprocesser 

Deltagarna agerar för jämställdhet i sina organisationer 
Utifrån handlingsplanerna och målen agerar deltagarna i sina organisationer. 
Nätverksträffarna får då en funktion av att fördjupa, bearbeta och lära om varia-
tioner i ett förändringsarbete med fokus på genus. Metoder som kan hjälpa pro-
cessen är bland andra olika sätt att arbeta med reflekterande team, forumspel, 
värderingsövningar och fritt flöde.  

Gemensamt kunskapande är en central grund, med reflektion och kopplingar 
till teoribildning på olika sätt. Erfarenhetsdelning av villkor, av skeenden och 
lärdomar kan också bidra till denna betydligt mer handlingsorienterade fas.   

I dessa processer är ambitionen att skapa en genusmedvetenhet, som kan in-
tegreras i organisationens vardagsliv. Ett sätt som nätverket kan bidra till det, är 
att göra läroprocesser som utgår från deltagarnas, förändringsledarnas handling-
ar och ansatser till att skapa förändring. Dilemman, framgångar och svårigheter, 
görs till ett gemensamt kunskapande men med ett fokus på aktören, individen, 
som grund.  

Gemensamma analysprocesser 
Analysprocesser genomförs i nätverken, både av skeenden i själva nätverken 
kopplad till genus och jämställdhet men även till organisationerna. Processerna 
kan handla dels om hur genusordningen tar sig uttryck, hur genus görs och va-
riationer av detta, men även av förändring och motstånd i processen. 

Metoder för att analysera är flera, en av dem är att använda reflekterande team 
och skapa en kritiskt reflekterande process i flera steg. Även Fritt flöde som me-
tod kan kombineras med gruppsamtalet, där Fritt flöde bygger på reflektion på 
individnivå, medan det andra är en dialogisk process. 
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Resultat, uppföljning och integrering 
De olika förändringsprocesserna behöver sedan bearbetas utifrån vad handling-
arna leder till och vilka nya erfarenheter som då vinns. Vidare behövs reflektion 
vad det läget har lett till och för att avsluta, hur och om detta ska integreras i en 
ny praktik.  

Det gemensamma kunskapandet 
Processmodellen bygger på att gruppen är en del av metoden. I följande avsnitt 
konkretiseras några utgångspunkter för hur en grupp aktivt kan utvecklas för att 
vara både kreativ och effektiv i det gemensamma åtagandet som görs.  

Nätverket är basen i arbetet. För att utveckla gruppens funktion behöver tradi-
tionella mönster utmanas – av att de är hierarkiskt ordnade efter makt, position, 
genus, klass eller andra ordnande principer. Att skapa jämbördiga relationer 
mellan alla i rummet underlättar för viljan att själv äga processen och ta ansvar. 
Att bygga tillit genom en rad aktiviteter är ett sätt. I metoden är gruppen grund i 
en process av framkallning, mobilisering och förändring genom att i den skapar 
ett ömsesidigt stöd, en relation och en interaktion med tillit som förutsättning 
och genom ett gemensamt ”kunskapande”. 

Den kunskap som har skapats, har ofta gjorts med hjälp av gruppen. Det är det 
gemensamma kunskapandet som varit i fokus i projektet. Gruppen har, som 
nämnts, spelat en stor roll i att utmana censuren och det oreflekterade. Följande 
exempel är skrivna utifrån erfarenheter gjorde i de fem nätverken, som viktiga 
grunder i det gemensamma kunskapandet: 

Tydliga regler. Förändringsledarna processar fram vilka regler som ska gälla i 
gruppen. Dessa ”spelregler” följer med och återkopplas till fortlöpande. De ska 
vara levande för gruppen, ett närvarande förhållningssätt. 

En tydlig början och ett tydligt slut. Då nätverket inleds kan en fråga gå ”laget 
runt”, så att alla får en chans att se varandra och visa sig själva. En kan vara: vad 
tar du med dig in i rummet? Det kan vara tankar, känslor, aktuellt läge, stress, 
glädje och så vidare. Med en sådan inledning skapas en möjlighet att vara per-
sonlig och att se mer av de andra. Viktigt är också ett tydligt avslut i gruppen där 
alla får en möjlighet att uttrycka sig om träffen som ägt rum.  

Reflektion i sig kan skapa trygghet och tillit. I processerna är det viktigt med 
ett reflekterande arbetssätt, ett sätt som kan utvecklas till en vana i gruppen. Alla 
vet att det kommer att finnas möjlighet att tänka vidare om det som sägs och 
händer. Den återkommande reflektionen skapar därmed trygghet då deltagarna 
upplever sig sedda och hörda samtidigt som de får höra vad de andra tänker.  

Reflektion i enkönade grupper. En del arbete görs i mindre grupper och ibland 
könsuppdelat. Arbetet i enkönade grupper är ett effektivt sätt att fördjupa pro-
cesserna genom att de ges en möjlighet för nya tankar och oreflekterade upple-
velser som kommer fram i de enkönade sammanhangen. Dessa kan sedan delas i 
den större gruppen, för att skapa en helhet av lärandet.  
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Reflektion kring teman som berör. Arbetet om hur genus har präglat var och 
en genom livet är exempel på ett sådant tema. Ett annat exempel är hur genus-
ordningen påverkar relationer mellan kvinnor och relationen mellan män. Grup-
pen kan utveckla tillit och öppenhet genom att arbeta med teman som rymmer 
både sorg, förtvivlan, vanmakt och ilska.  

Aktivt lyssnande. Vikten av att utveckla allas förmåga till ett aktivt lyssnande, 
centralt för vad en grupp kan åstadkomma. Det kan göras bland annat genom 
metoden Fritt flöde, där två och två arbetar tillsammans i en växlande roll: en 
lyssnande och en som är i fokus. 

Integrering av teori. Genusteori – och även teori om förändring, normer med 
mera – används löpande genom hela processen. Korta föreläsningar och gemen-
samma tolkningar av skeenden utifrån en viss teoribildning varvas med självre-
flektion, teaterspel och att coacha varandra till exempel. En utgångspunkt är att 
integrera genuskunskaper i sig själv, att bygga en stödjande struktur av det. Att 
göra genusobservationer är ett annat exempel på metod för en integrering av teo-
ri – att observera själv, byta erfarenheter med andra och koppla samman med 
teori.  

Metoder och hur de kan användas  
Eftersom olika metoder har använts, har jag sorterat dem under några valda te-
man för att synliggöra att metoderna har valts med bestämda syften.   

Kunskap om genus  
• Egna studier i organisationerna ur ett genusperspektiv, kvalitativa och 

kvantitativa undersökningar. Kunskap om hur studier kan göras behövs.  
• Genusobservationer vid möten till exempel i organisationerna med återfö-

rande och analys på nätverksträffarna. 
• Observationer av pratutrymme, tolkningsföreträde med mera i själva nät-

verket. 
• Genusteorier används som ett verktyg för att analysera skeenden, under-

sökningar och observationer. 
• ”Lära genom att göra” – återförande av gjorda handlingar i organisatio-

nerna mellan nätverksträffarna för lärande och analys. 
• ”Lära genom att uppleva” – teorier, analyser och erfarenhetsdelning kopp-

las till självreflektion, till gruppdynamiska övningar, värderingssamtal, 
spel för att skapa en djupare förståelse genom upplevelse och inte enbart 
en teoretisk förståelse. 

• Litteraturstudier mellan träffarna om genus med gemensam reflektion och 
samtal. 
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Värderingar & normer – egna, nätverkets samt organisationernas 
• Samtal om genus och jämställdhet genom metoden värderingsövningar. 
• Arbete med att identifiera värderingar och önskade normer genom hand-

ling. 
• Normmodellen – en modell för att identifiera rådande normer och söka 

andra handlingsmönster. 
• Skapande av egna värderingspåståenden i nätverken som deltagarna i sin 

tur kan använda i sina organisationer för att samtala om värderingar och 
jämställdhet. 

Förändring & motstånd – i mig själv, i gruppen, i organisationerna 
• Förändringens Fyra rum – en metod och modell för att förstå förändring i 

sig själv, grupper och i organisationer. 
• Målarbete – ett perspektiv på mål och handlingsplaner som riktade in sig 

på även en grundläggande förändring (och inte enbart förbättringar) ge-
nom ett uthålligt och envist arbete i nätverken. 

• Forumspel – ”de förtrycktas teater” en metod för att utforska motstånd 
och söka handlingsalternativ för att bryta förtryck och dålig behandling. 

• Motstånd – läroprocess om motstånd med att identifiera och arbeta med 
konkreta situationer av motstånd, att skriva tankar och upplevelser om 
motstånd och dela erfarenheter samt analysera motstånd som fenomen. 

• Coaching om önskad förändring i mig själv. Stöd och kritisk reflektion 
genom nätverket. 

• Regelbunden reflektion, både över handlingar som görs mellan träffarna 
och i gruppen som en metod att skapa medvetenhet och kunskap om för-
ändring och motstånd. En metod i det arbetet är koncentriska cirklar, eller 
”akvariet” – ett sätt att arbeta med gruppen som stöd i ett reflekterande 
arbete i flera steg. 

• Kritisk reflektion som metod för att inte bara ge stöd i nätverken, utan 
även utmana och ge stöd åt en grundläggande förändring – både i indivi-
der och i till exempel deltagarnas handlingsplaner. 

• Feed-back processer med kritisk reflektion på handlingsplaner, undersök-
ningar, observationer med mera. 

Kunskapsprocess med självreflektion  
• Livslinjen – en metod för att identifiera genusprägling och söka mönster i 

könsuppdelade grupper 
• Genuskontrakt - samtal om genuskontrakt, över- och underordning, då 

och nu. 
• Återkommande reflektion om mig själv, om skeenden, av föreläsningar 

och litteratur.  
• Aktivt lyssnande som metod i nätverken för effektiv reflektion. 
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Den processmodell som skisseras i kapitlet är utifrån arbetet i de fem nät-
verksgrupperna. Det går inte att kopiera, utan varje organisation och grupp har 
sitt sammanhang och sina utgångspunkter. Det är trots allt med hjälp av ett stort 
antal organisationer och deltagare som erfarenheterna om metoder, modeller och 
processer har vuxit fram. Därför kan processmodellen användas som en grund 
för att sedan anpassas till olika sammanhang.  
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Avslutande diskussion 

 Min förhoppning är att min avhandling bidrar till en förståelse av hur olika 
moment kan bindas samman till en helhet för att bidra till en förändring av nor-
mer om genus och maktordningar i en skapande jämställdhetsprocess. Mitt ma-
terial har visat att det inte räcker med att bli berörd, det räcker inte med medve-
tenhet, teori och förklaringsmodeller, det räcker inte med handlingar och akti-
vism, det räcker inte med nätverk eller organisering. Det är föreningen av dessa 
moment till en helhet som kan ge möjligheter att framkalla och förändra. De tre 
modeller som använts: om genus, om förändring och om normer, har alla spelat 
en viktig roll för ny kunskap om framförallt genus och jämställdhet sett ur ett 
aktörsperspektiv. Modellerna i sig gav inte den hjälp som behövdes, men de gav 
svar på olika frågor. Förändringsteorin gav viktiga svar på hur förändring kan se 
ut både i individer och i grupper. Genusteorin gav svar om att genus bland annat 
skapas i interaktion, den hjälpte att se över- och underordning, maktrelationer 
och mekanismer som påverkade villkor för kvinnor och män i organisationerna. 
Normmodellen gav stöd åt att se både ett aktörs- och ett systemperspektiv.  

Det har varit ett dilemma hur det som skapades i nätverkgruppernas processer 
kan begreppsliggöras. Det som sägs och reflekteras över är en sak, det är relativt 
möjligt att systematisera på olika sätt. Men den berördhet, de teaterspel, de mö-
ten som ägde rum mellan deltagarna och som bidrog till jämställdhetsprocessen, 
är svårfångad i en akademisk avhandling. Jag skulle vilja se vidare forskning om 
att integrera olika uttryck för en kunskapsprocess och hur det kan se ut i ett 
forskningsperspektiv.  Likaså skulle jag vilja problematisera och fördjupa andra 
kategoriseringar som klass, etnicitet, sexualitet, funktionshinder och få mer kun-
skap om hur dessa kategorier påverkar normer och hur aktörskapet påverkas av 
dem. Det skulle bidra till att inte fastna i generaliseringar om kvinnor och män, 
utan även se hur andra mekanismer skapar ojämställdhet.  

Nätverksgruppernas upptäckter om hur genus har präglat normer i organisa-
tionerna, och av olika uttryck för ojämställdhet, har visat många likheter men 
även variationer. Och det vore intressant att utforska vidare, vinna mer kunskap, 
om eventuella skillnader i fråga om normbildning och utryck för ojämställdhet, i 
en jämförelse mellan olika branscher, men även i en jämförelse med aktörer med 
en annan klassbakgrund, till exempel med chefer, en annan utbildningsbak-
grund.  

Det gemensamma kunskapandet, att nätverksgrupperna inte bara lärt om ge-
nus och jämställdhet, utan också skapat kunskap tillsammans, har bland annat 
bidragit till nya begrepp. ”Underordningens vana och bekvämlighet” var ett så-
dant begrepp, som är ett exempel på vad den interaktiva processen kan skapa. 
Rädsla för att bli uppfattad som galen eller hysterisk, var en annan kunskap som 
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skapades i de gemensamma processerna. En rädsla som var omedveten, men 
som blev synlig genom de gemensamma processerna. Känslan var ett sätt att 
veta, en kunskap som kom upp till ytan i ett sammanhang där det var möjligt att 
få syn på den. När det gäller normer om genus, en ordning som ”är kroppsligt 
inristad” (Lindgren 1999) blir den formen av kunskapsprocesser desto viktigare 
för att täcka av en ordning. Hur kan den vetenskapliga kunskapen och känslor 
som ett sätt att veta mötas? Hur kan detta begreppsliggöras?  Ett skapande av 
begrepp för känslor och upplevda erfarenheter, såsom rädslor inför motstånd, 
skulle kunna leda till en modell om motstånd på flera nivåer, en modell som 
spänner över ett fält av både det empiriskt mätbara och det som är svår- eller 
omätbart. Och min förhoppning är att detta vore en forskning som min avhand-
ling kunde ses som en början på och ett bidrag till. Och samtidigt är frågan om 
detta ens är möjligt? Det kanske snarare är så, att denna helhet inte kan fångas in 
i ”modeller”, och att en konsekvens av detta vore att genusvetenskaplig forsk-
ning behöver vidga sitt register för att vinna ny kunskap och i större utsträckning 
använda sig av gestaltande metoder, såsom teater, litterära texter och så vidare. 

Genom att använda teorier och metodologi från såväl genusforskning som ak-
tionsforskning, skapades i de olika nätverksgrupperna viktig kunskap om att 
vara aktör för jämställdhet. Genusteori och det gemensamma kunskapandet fri-
gjorde erfarenheter hos både kvinnor och män.  

Genom föreningen av människor, i stödjande och kritiskt reflekterande struk-
turer genom nätverk och arbetsplatsgrupper, skapas ett utrymme för nya tankar – 
en intensiv process av gemensamt kunskapande lägger grunden för en föränd-
ring. Förutsättningen är ömsesidig tillit. Den möjliggör interventioner, interven-
tioner som enligt mig är en avgörande del i en metodologi för att komma åt det 
för givet tagna och skapa möjligheter för nya normer och handlingar.  

Ett viktigt område för vidare forskning gäller också förhållandet mellan aktö-
rer och strukturer; aktörers möjligheter att förändra strukturer respektive struktu-
rers påverkan på individer och system på olika sätt. En hållbar förändring på or-
ganisationsnivå kräver även ett ledningsstyrt förändringsarbete, vilket inte har 
stått i fokus i min forskning. Det är lätt att göra halt vid sin organisation och bli 
överväldigad av rådande normer. Särskilt lätt har det varit att göra halt om det 
varit en eller två deltagare från samma organisation. Det vore därför angeläget 
att utforska hur aktörer och ledning, forskare och ledning, kan skapa en praktisk 
och teoretisk kunskap om hur ett operativt aktörskap ”underifrån” kan samverka 
på ledningsnivå.   

Det vore även önskvärt att fördjupa kunskapen om de upptäckter som gjordes 
i nätverken. Särskilt tänker jag på de exempel där en manlig norm och en makt-
ordning blev tydlig, situationer och lägen där kvinnor blev tysta i sin känsla av 
vanmakt och skuld och även en del män blev tysta, kanske med liknande upple-
velser som kvinnorna.  

Vidare vore det av stort intresse för forskning att följa upp deltagarna efter 
några år då nätverken har avslutats för att bedöma hur de som individer tycker 
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att de har förändrats, vad som har hänt i deras organisationer och hur de ser på 
den utvecklingen. 

Kraften i att reflektera i handling väcker också frågan vilken betydelse den 
kraften skulle kunna ha i andra organisationer. Det vill säga att göra fler studier i 
hur reflektion i handling kan skapa läroprocesser och utforska hur föreningen av 
vilja, kunskap, handling samt mobilisering kan växa fram och leva vidare. 

Målverkstaden med ambitionen att skapa ett fri-rum, vad som skulle bli an-
norlunda, inte bara bättre, har många deltagare uttryckt som användbart men 
svårt. Att vidare utforska metoder och processer för att ge stöd åt sammanhang 
där människor hjälper varandra att utmana rådande tankemönster och vanor 
skulle behövas för att utmana normer som återskapar genusordningen. En slut-
sats jag drar är att vi skulle ha behövt ännu mer utrymme för att laborera med 
målarbetet, haft dialoger med ledningar och överhuvudtaget med människor i 
organisationerna, och sedan föra detta tillbaka till nätverksgruppen för en fort-
satt process. Det skulle till exempel i sammanhanget vara en väg att pröva meto-
dologi från PAAR, Participatory Appreciative Action Research (Ghaey 2008), 
som genom att söka efter människors positiva erfarenheter av sammanhang i 
organisationer, kan söka bygga en reflekterande och värderingsstyrd organisa-
tion.  

Det motstånd som deltagarna och jag själv har mött under de år som nät-
verksgrupperna har pågått visar på en rad olika uttryck för ojämställdhet och där 
framförallt kvinnorna blivit utsatta för aggressivt och/eller hotfullt bemötande, 
ofta från män. Det är ofta kvinnor som är aktörer för jämställdhet – som forska-
re, handläggare, projektledare eller som i mitt projekt, som deltagare / föränd-
ringsledare i sin organisation. Kvinnor som själva är en del av den ordning som 
ska synliggöras och kanske förändras. Kvinnor som berättat att de är rädda att 
bli förklarade som galna, rädda att möta för stort motstånd och med obehags-
känslor för att sticka ut och ställa sig i ett läge där risk för bestraffning av olika 
slag kan utvecklas.  Det vore önskvärt med vidare forskning om vad det innebär, 
hur stödjande strukturer och strategier kan utvecklas och vilka kunskaper och 
erfarenheter som kan ge stöd åt att förändra ordningen. 

Min forskning bekräftar ett klart och tydligt behov – att bråka vidare med en 
maktordning som skapar ojämställdhet. 
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English summary 

Background  
Sweden does not have gender equality. There are a lot of differences between 

women and men regarding resources, power, influence, salaries, career possibili-
ties (SOU 1998: 6). At the same time, many people support the ideas of equal 
opportunities and gender equality. Methods on this issue have been developed in 
many projects that promote gender equality.  

But power relations are seldom addressed and norms about gender and gender 
order are seldom changed or even challenged (Sundin & Göransson 2006, Fürst 
Hörte 2009).  

The purpose of the thesis is to explore and describe how norms about gender 
can be made visible and altered in work organizations. My research questions 
have been: 
How can norms about gender be “developed”, be made visible and altered? 
This main focus was followed by: 

 How can gender theory and theory about change contribute to this? 
 How can a joint learning contribute to this? 

My research project is about five regional network groups with “change agents”, 
participants, women and men, from different organizations and different occupa-
tions and positions. 

Models as method and theory 
I have used gender theory combined with theories about change. The perspective 
on organization and gender has been a starting point, with the concept of “doing 
gender” (Acker 1999, West & Zimmerman 1987, Gunnarsson et al 2003). The 
aim was to create gender awareness, starting with the individual change agents, 
and the network groups so that they could develop their agency and act in their 
organization.  

Within the framework for earlier projects, a model of how gender is created in 
organizations has been used. Joan Ackers (1992, 1999) work is the most impor-
tant source and the model has been used and modified by different gender re-
searchers (Gunnarsson et al 2003, Gunnarsson et al 2007, Andersson et al 2009).  

The model contains four different processes as follows: 
1. Gender divisions, vertical, horizontal divisions between women and men. 
2. Symbols, images, form of Consciousness, discourses. 
3. Interactions between Individuals and Groups 
4. Internal mental work 
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The model is both theoretical and methodological, it shows how gender can 
be created in organizations but also how to explore this.  

Gender theory has been combined with methodologies from Action Research 
- like for example joint learning, reflective teams, reflection-in-action and reflec-
tion-on-action (Schön 1983, Argyris 2008, McGill & Brockbank 2004) - have 
been used to “develop”, to process the organizational culture in the sense of 
making its prevalent gender norms visible. The next step was to address if and 
how what became visible can be changed in order to promote gender equity.  

A second model that has been used both as a method and as a theoretical 
framework is about change, called the Four Rooms of Change (Janssen 2005). It 
has been used as a method to analyze and understand change and resistance both 
as individuals, as network groups and at an organizational level. The four qua-
drants are contentment, self-censorship, confusion/conflict and inspira-
tion/renewal. The model also includes the movements between the different 
rooms: why you stay or move and how to support movements. 

The third model that has been used is about norms (Hydén 2002, Amundsdot-
ter & Gillberg 2003). The model takes its starting point from actions, and com-
bines a perspective of agency and structure (Hydén 2002). 

Background and presentation of the project 
‘The sustainable company – focusing on gender equality’ was an EU-funded 
project that started in 1999 and was aimed at interested workplaces in one part 
of Sweden. They were offered the chance to participate (2-4 members) in net-
works for 18 months. It was conditional on the workplace management giving 
its support to a development and research project focusing on gender. The net-
work participants were to put time into researching their workplaces, initiating a 
variety of activities and drafting an action plan for gender equality.  

The first network consisted of five female-dominated workplaces. These were 
the ones who responded most quickly to the EU office’s offer of participating in 
the project. The framework was development and change focusing on gender in 
working life, but what and how this was to be done was to be developed in inte-
raction between practitioners and researchers/project managers. The participants 
conducted a survey of their respective workplaces during a research phase and 
subsequently proceeded into an implementation phase in which goals and activi-
ties were formulated. The action plan was drawn up by the participants, with the 
support of each other and the researchers/project managers in the network. The 
participants were called ‘change agents’ and the work carried out in the first 
network was disseminated via conferences, lectures, reports, a method book and 
workplace visits. 
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Two years after the first network, three new groups were started. They were 
spread throughout Sweden and gender equality in the workplace was on their 
agenda. The fifth network started in 2006 and ended 2007.  

Five networks with participants from a number of workplaces have been at 
the heart of the research and development project.  

Each network consisted of between 12 – 17 participants. The first 3 network 
is called Study 1 and the following 2 networks are called Study 2, and there is 
my main focus. My research has been conducted mainly during the network 
meetings, altogether 77 days during the years of 1999 – 2007, with 80 partici-
pants, 55 women and 25 men. Following summary shows the different network 
groups: 

 
Study 1 Network 1, 2 & 3 

Group meeting- Active during women / men 
 days 
Network 1 12 1999 - 2000 13 women / 1 man 
Network 2 12 2002 – 2004  8 women / 4 men 
Network 3 15 2003 - 2004 11 women / 4 men 

 

Study 2 Networks 4 & 5 

Group meeting- Active during women / men 
 days 
Network 4 18 2003 - 2006  13 women / 8 men 
Network 5 20 2006 - 2007   9 women / 8 men 
In total 77 1999 - 2007  55 women / 25 men 

Action Oriented Gender Research 
I call my approach of combined gender theory and theory of change for Action 
Oriented Gender Research. It is placed at the intersection between practical 
equality work and gender research and the participants acted as change agents in 
their respective organization.  

I perceived my Research role as a facilitator of a knowledge process. As Aa-
gaard Nielsen and Steen Nielsen points out: “The Action Researchers ´role is to 
intervene in social and cultural processes trying to organise them in the form of 
a knowledge creating process” (2006: p. 67). I use the concept of Participating 
experience (Hastrup 1995); instead of participating observations she wanted to 
contribute to a more equal relationship between the researcher and the re-
searched. The knowledge process, based on gradually acquired personal experi-
ences and insights, moved to the centre of her attention (Eikeland 2006).  The 
research project included different roles during different phases of the research. I 
have divided my role into four parts or functions:  

• Gender scientist, expert role  
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• Process leader/facilitator 
• Participating experience  
• Leader of the analytical processes 

Faces of Resistance 
I have themed the different expressions of resistance that has become visible 
during the research process.  

Female practitioner was met with aggression in their role as change agents. 
The men experienced the opposite; interest and positive approach. Interaction at 
the workplaces was connected to power, to suppression techniquies (Ås 1982, 
2004).  

Fear was a theme that had several expressions: fear of losing a position was 
one. One effect was that middle managers, who were in a manager’s position for 
participants in the network, didn’t support the project. One fear was then to be 
punished, and lose position or certain tasks.  

Several of the female participants were scared of being too emotional around 
issues at the workplace. They were scared of losing control, even be seen as 
“crazy” if they let their feelings show too much.  
I understand the fear in line with extensive research, in which a male norm do-
minates the interpretation preference and where the women's movement and 
space is limited by this standard (Hirdman 1990, 2001, Wahl et al 2001). I un-
derstand also that with the risk of being called crazy, that it is linked to ideas 
about women and madness, in which every woman can be held accountable for 
their gender (West & Zimmerman 2002).    

There was a fear of being exposed to resistance in general. One effect was an 
unwillingness to challenge or upset too much, which could mean resistance. The 
discourse of gender equality is that the work is a small problem, will be fixed 
quickly, it is done without a power perspective (Rönnblom 2002). That research 
was confirmed by experiences of the participants. 

Another face of resistance was a lack of interest, leadership and commitment 
from the leadership of many organisations. The joint analysis of the conditions 
of the organizations discussed the lack of support and follow-up was a deliberate 
act - that on the surface marks the organization by attending a commitment to 
equality, but in practice had no impact. 

Individual accounts of the habitual and convenient nature of subordination 
were collected in the network among women, but at a group level. It is com-
prised of both a habit – a pattern which is repeated – and a convenience. I have 
conceptualised this as subordination as convenient.  

Several of the male participants were struggling with their own resistance, 
their own convenience in the system.  

There is a familiarity with, or sometimes a denial of, how gender produces 
superiority and subordination, even among a group of people who are working 
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for change. It is so obvious that it is hard to see and strong practices of censor-
ship were discovered in the groups.  

How norms can be made visible and altered 
As a result of the research project especially the two last networks, 4 & 5, be-
came involved in three different kinds of processes: a developing/learning proc-
ess, a mobilizing process, and a change process. In these processes gender ob-
servations became a powerful method. As the participants started to make gen-
der observations in their organization a lot of interesting issues were spotted. 
The network 5 group also made a commitment to use itself as a learning oppor-
tunity. Through this kind of “intervention” a lot of tensions and power relations 
occurred and change processes started. Different activities in the organization, 
such as for instance conferences and management team meetings, were also sub-
jected to observations. One conclusion is that it has been effective to use gender 
observation, reflection in and on action and different kind of methods to support 
transformative learning and change. Gender theories played a key role to address 
power issues, make analysis, and reflect over subordination and superiority. The 
perspective of doing gender has supported gender awareness on several levels: 
individual, group and a system level. Theories of change have played an impor-
tant part together with the gender theory and model. The four rooms of change, 
the model of norms and different methodologies from Action Research gave the 
project a wider perspective to be reflective and acting at the same time – both to 
discover the order and start to change it.  

The learning processes have meant that knowledge has been created in joint 
processes but for a group to be both creative and critical of dominant structures 
and at the same time be supportive, takes commitment and work. The level of 
commitment and willingness to be a clear agent for gender equity has varied. 
One supportive structure has been in the smaller groups, the so called workplace 
groups, which in general was around three participants in each. They met be-
tween the network meetings and did their own surveys, goals for change and ac-
tion plans. Participants coming alone from their organisation had more difficul-
ties bringing the network processes back to their organisation. Examples in the 
network of different work place groups shows two examples of the possible 
agency of the participants and, at the same time, influence of the structures  

A process model for change 
I have chosen to illustrate my results in a process model for making the order 
visible and to change the order. The model is done with a point of departure in 
the knowledge created in the network groups. A group, the joint learning process 
and group’s possibilities to reflect in action and to be critical, supportive and 
creative together, is the models starting point.  




