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Sammanfattning

Projektet Möten, makt och kön som redovisas i den här rapporten har fokuserat 
på hur genus görs och (åter)skapas under olika möten på Malmö universitet. Att 
fokus  kom att handla om bemötande och möteskultur baserades på en tidigare 

rapport om jämställdhet och akademiskt ledarskap. I tidigare rapport framkom att det 
fanns ett behov av att öka den kvalitativa jämställdheten i organisationen där bemötande 
av kvinnor är en central aspekt. Det aktuella projektet har haft två syften: 1) att öka 
kunskap och medvetenhet om hur genus och andra former av kategoriseringar påverkar 
och ges betydelse i chefskapet i vardagen, med ett särskilt fokus på möten, 2) att skapa 
stödjande strukturer för att utveckla nya handlingsmönster för inkludering, jämställdhet 
och jämlikhet.

Sammanlagt femton akademiska ledare (nio kvinnor och sex män) med olika 
ledarskapsuppdrag vid lärosätet har deltagit i projektet. Projektet har baserats på teorier 
om genus och lärande samt en processmodell i tre steg: framkallning, mobilisering och 
förändring. För att främja deltagarnas lärande och stärka förändringsarbetet var arbetet 
organiserat i mindre grupper. Grupperna genomförde bland annat mötesobservationer som 
sedan diskuterades och analyserades tillsammans med alla deltagare och processledare. 

Jämfört med den tidigare jämställdhetsrapporten framkommer det i nuvarande projekt 
en större öppenhet att prata om genus och dess betydelse i den organisatoriska vardagen. 
Samtidigt kvarstår i organisationen genusrelaterade mönster och strukturer som synliggörs 
i form av ointresse, olika typer av motstånd, härskartekniker, brist på transparens vid 
beslut, talutrymme och bekräftelsemönster. Projekt visar även på att ett stort talutrymme 
inte automatiskt leder till inflytande och social makt. Trots att kvinnor i olika sammanhang 
talar mycket får de mindre bekräftelse än männen, vilket begränsar deras sociala makt och 
inflytande över viktiga beslut.

Ett jämställdhetsintegrerat universitet förutsätter medvetenhet och kunskap om hur kön 
och makt görs i den dagliga verksamheten. För att öka jämställdheten i organisationen 
behöver vi identifiera, analysera och åtgärda negativa genusrelaterade mönster och 
strukturer. Genom att definiera ojämställdhet som ett organisatoriskt problem flyttas fokus 
från individuella insatser till organisatoriska lösningar såsom beskrivs i rapporten. Det är 
därför viktigt att universitet även i framtiden fortsätter att bedriva såväl kvantitativt som 
kvalitativt jämställdhetsarbete.
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1. Bakgrund
Tuija Muhonen och Cristina Liljeroth

D enna rapport handlar om ett forsknings- och utvecklingsprojekt, Möten, makt och 
 kön som forskarna Eva Amundsdotter och Susanne Andersson har utfört vid 
 Malmö universitet (Mau)1. Projektet är en uppföljning och fördjupning av ett 

jämställdhetsprojekt som pågick mellan 2010 och 2012 och finansierades av Delegationen 
för jämställdhet i högskolan (DJ, Dnr U 2009:01). Mot bakgrund av att Mau då hade upp-
nått en jämn könsfördelning bland mellancheferna2 var syftet med DJ-projektet att under-
söka om den kvantitativa jämställdheten bland mellancheferna också avspeglade sig i den 
kvalitativa jämställdheten3.  Den kvalitativa jämställdheten undersöktes i relation till olika 
aspekter av chefsarbete och de utvecklingsmöjligheter som fanns för chefer samt till hur 
cheferna arbetade med jämställdhet gentemot sina medarbetare. Dessutom undersöktes 
hur medarbetarna uppfattade chefskapet och jämställdhetsarbetet samt hur de upplevde 
sin arbetsmiljö och sina utvecklingsmöjligheter ur ett jämställdhetsperspektiv.

DJ-projektet visade att både kvinnor och män hade en ambivalent inställning till att arbeta 
som mellanchefer eftersom de ansåg att uppdraget inkräktade på deras möjligheter att 
forska och därmed att meritera sig. Mellancheferna tonade oftast ner betydelsen av kön 
och ansåg att jämställdhet var en fråga som enbart rörde kvinnor. Mer fördjupade analyser 
visade dock att kön spelade roll, även om medvetenheten om detta var låg bland cheferna. 
Exempelvis kom det fram bland medarbetarna att kvinnor i högre utsträckning än män 
hade både iakttagit och själva upplevt negativ särbehandling på grund av kön. Vidare 
framkom det att kvinnor som upplevt sexistisk jargong även rapporterade sämre hälsa. 
Chefer som var män tolkade däremot kvinnors upplevelse av kränkningar som uttryck för 
personliga egenskaper och att kvinnor var svagare eller mer lättkränkta än män. 

Det framkom även att män, både chefer och medarbetare, tog större utrymme på möten, 
medan kvinnor ofta blev avbrutna när de talade. Enligt mellancheferna fanns det en 
”duktig flicka”-kultur vid universitet, som de beskrev som att kvinnor tenderade att ställa 
höga krav på sig själva och ta på sig många arbetsuppgifter. Medarbetare som var kvinnor 
menade att männen inte hade samma krav på sig att delta vid möten och utföra vissa 
administrativa arbetsuppgifter utan istället kunde ägna sig åt sin forskning och därmed 
fick större möjligheter till karriärutveckling än de kvinnor som tog ett större ansvar för det 
akademiska hushållsarbetet (Bird, Litt & Wang, 2004). Vidare uppmärksammade DJ-projektet 
att jämställdhetsarbetet inte var integrerat i den ordinarie verksamheten utan bedrevs av 
speciella arbetsgrupper. 

Lärdomarna från DJ-projektet var med andra ord att medan den kvantitativa jämställd- 
heten beaktades i olika sammanhang, behövdes det ett fortsatt och ett mer integrerat  
arbete för att även uppnå en kvalitativ jämställdhet. De flesta chefer gjorde ingen koppling 
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mellan kön och makt utan gav uttryck för kulturellt präglade stereotypa föreställningar 
om kvinnor och män. Samtidigt betonade de att eventuella skillnader mellan kvinnor och 
män inte handlade om kön utan var uttryck för individuella egenskaper. En slutsats var att 
parallellt med det kvantitativa jämställdhetsarbetet behövde universitet även fortsättningsvis 
arbeta för att uppnå en kvalitativ jämställdhet i organisationen.

En riskanalys som gjordes av Malmö universitetsstyrelse 2015 i samband med Malmö 
universitets verksamhetsplanering visade att det fanns brister i den interna kommunika-
tionen som bedömdes kunna medföra att lärosätet inte uppnådde sina verksamhetsmål. 
Dåvarande rektor gav HR-avdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur resultatet 
av DJ-projektet skulle kunna följas upp och fördjupas, med den interna möteskulturen i 
centrum. Målet var att utveckla metoder och modeller för att uppnå kvalitativ jämställdhet 
i organisationen. Nuvarande rektor vid Malmö universitet beslutade 2016 att projektet 
skulle genomföras 2016–2017.

1.1. FoU-projektets syfte
Eva Amundsdotter och Susanne Andersson inriktade projektet på den kultur som (åter)
skapades under olika möten på Malmö universitet. Detta fokus baserades på resultaten 
från den tidigare DJ-studien (Muhonen m fl., 2012), som visade att det som behövde 
utvecklas för att öka den kvalitativa jämställdheten till stor del var bemötandet av kvinnor 
i den dagliga verksamheten, däribland möten. För att utveckla den kvalitativa jämställd-
heten behövdes det såväl mer kunskap om möteskulturen som olika konkreta förändrings- 
arbeten. Projektet hade därför två syften: 

• att öka kunskap och medvetenhet om hur genus och andra former av kategoriseringar 
påverkar och ges betydelse i chefskapet i vardagen, med ett särskilt fokus på möten

• att skapa stödjande strukturer för att utveckla nya handlingsmönster för inkludering, 
jämställdhet och jämlikhet.

Eva Amundsdotter och Susanne Andersson är båda verksamma vid Stockholms universitet.  
Projektets upplägg bygger bland annat på ett arbetssätt som tillämpades under ett 
FoU-projekt vid Stockholms universitet (SU) 2010–2012 som också det finansierades av 
Delegationen för jämställdhet i högskolan. Projektet vid SU hade som syfte att utveckla 
chefskapet genom en metod (som beskrivs i kapitel 3) där deltagarna i gemensamma 
kunskapsprocesser utvecklade ett genusmedvetet ledarskap och universitet. Metoden  
utmärks av ett fokus på kvalitativt förändringsarbete: genom att utforska och reflektera 
över vardagen i den egna organisationen kan deltagarna öka förståelsen av sitt eget ledar-
skap och se möjliga utvecklingsvägar för en ökad medvetenhet om genus – en medvetenhet 
som förväntas bidra till att nya handlingsmönster utvecklas. Fokus är på chefsnivå eftersom 
cheferna har det formella ansvaret för att främja en inkluderande och genusmedveten  
arbetsplatskultur som kan skapa en hållbar arbetsmiljö. Detta i sin tur kan bidra till mer 
jämställda och jämlika villkor för medarbetarnas möjligheter att utvecklas och göra karriär. 
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1Malmö högskola blev universitet 1 januari 2018. I rapporten skriver vi genomgående ”Malmö universitet” för att underlätta för 

läsaren.
2Med mellanchef menas här en chef i akademin (t.ex. prefekt, enhetschef eller motsvarande) som har medarbetare direkt under-

ställda sig som är lärare, forskare.
3I det kvalitativa jämställdhetsarbetet står kvinnors och mäns villkor i fokus. Det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, 

värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjlighet att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och inom 

andra samhällsområden. Det kvalitativa jämställdhetsarbetet tar sig an de strukturer som inte nödvändigtvis förändras bara för att 

det råder en jämn könsfördelning. Se www.jamstall.nu/fakta/jamstalldhet/ 
4 Spaningar syftar till observationer om hur genus (åter)skapas framförallt i mötessammanhang, se Bilaga 1.

1.2. Disposition
Rapporten består av sex kapitel, varav Eva Amundsdotter och Susanne Andersson har 
skrivit kapitel 2–5 och Tuija Muhonen och Cristina Liljeroth kapitel 1 och 6.  

I kapitel 1 har vi presenterat bakgrunden till projektet. I kapitel 2 förklarar Eva Amundsdotter 
och Susanne Andersson projektets teoretiska ramverk med grund i genus- och lärteorier. I 
kapitel 3 beskriver de hur lär- och förändringsprocesserna organiserades i projektet och i  
kapitel 4 ger de en samlad redogörelse av deltagarnas spaningar4 samt det fortsatta förändrings- 
arbete som de kommer att bedriva. Till sist analyserar de i kapitel 5 det material de samlade 
in under projektet. Rapporten avslutas med en diskussion av Tuija Muhonen och Cristina 
Liljeroth där resultaten från detta projekt jämförs med resultaten från det projekt som 
avslutades 2012. Vidare diskuterar vi hur arbetet med att öka både den kvalitativa och den 
kvantitativa jämställdheten vid Malmö universitet kan fortsätta.     
 





 Möten, makt och kön - 13 

2. Projektets teoretiska och 
metodologiska grund

Eva Amundsdotter och Susanne Andersson

Projektet syftade till att öka kunskapen och medvetenheten om hur genus och andra 
 kategoriseringar påverkar och ges betydelse i chefskap i vardagliga mikrosituationer, 
särskilt under möten. Inledningsvis synliggjorde vi de ageranden som skapar och 

återskapar begränsande och könsspecifika normer, värderingar och ideal, för att sedan 
arbeta med hur dessa ageranden kan förändras. 

2.1. Teorier om genus
Projektets genusteoretiska grund var teorier om att göra genus (doing gender). Termen 
användes första gången i West och Zimmermans artikel med samma namn, som publicerades 
1987. Artikeln skrevs inom en etnometodologisk tradition för att skapa en teoretisk för-
ståelse för hur uppfattningar och förväntningar om kön skapas i vardaglig interaktion, 
till exempel under möten. Något som bidrar till könsspecifika normer för hur kvinnor 
respektive män förväntas agera. 

Inom genusforskningen i stort har doing gender-perspektivet varit vanligt, likaså bland 
genusforskare som studerar organisationer. Begreppet har i huvudsak blivit ett signal- 
begrepp för en allmän syn på genus som något som görs (Wickes & Emmison, 2007), 
men det har även – om än inte i lika stor utsträckning 
som författarna ursprungligen tänkte sig – använts för att 
analysera interaktioner där genus konstrueras på till exempel 
arbetsplatser (Kelan, 2010). 

Vidare har Joan Ackers (1992) teoretiska arbeten varit centrala 
i projektet. Acker menar att genus görs i ständigt pågående 
processer (gendering processes) i organisationer: konkreta 
aktiviteter; vad människor gör, säger och tänker. Skapandet 
av genus inte är avskilt från det övriga organisationslivet utan en integrerad del av dess 
processer. Det medför att de begränsande konstruktionerna av genus i allra högsta grad 
påverkar organisationers sätt att fungera, och vice versa. 

Den mest internationellt inflytelserika delen av Ackers teoretiska arbeten har varit hen-
nes modell över de processer som hon anser vara särskilt viktiga att uppmärksamma när 
man studerar organisationer: könsfördelning, föreställningar, interaktioner och identitet. 
Vi har tidigare tillämpat modellen vid studier i olika organisationer av hur genus görs 
(Andersson och Amundsdotter 2012; 2013). Modellen fungerade då som både en 
teoretisk grund och ett verktyg för att strukturera analyserna av hur genus konstrueras.  

“Skapandet av genus 
är inte avskilt från det 
övriga organisationslivet 
utan en integrerad del 
av dess processer. 
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Med utgångspunkt i Ackers fyra processer analyserade vi följande: 

1. Segregeringsmönster (genom kroppsräkning av hur könen fördelas på vertikala och 
horisontella positioner)

2. verksamma symboler, föreställningar och ideal (genom intervjuer och samtal i grupp 
om till exempel ideal för ledarskap och för hur den ideala medarbetaren förväntas 
agera och uttrycka sig)

3. interaktion till exempel under möten (genom mötesobservationer, samtalsintervjuer 
samt reflektionsprocesser i grupp)

4. personligt identitetsskapande (genom intervjuer med enskilda medarbetare om  
identitetsarbete).

I projektet vid Malmö universitet har vi framförallt analyserat nr 2 och 3 av dessa, nämligen 
den interaktion som pågår under möten och vilka normer, värderingar och ideal som då 
återskapas, samt normer för ledarskap. Även de analyser som deltagarna själva genomförde 
rörde mestadels dessa två processer, så det var naturligt att vårt gemensamma kunskapande 
tillsammans med deltagarna i huvudsak kom att kretsa kring dessa processer. 

2.2. Formella och informella maktrelationer
Vid genusstudier av alla typer av organisationer är det nödvändigt att också belysa såväl de 
formella som de informella maktrelationerna. Vi har i tidigare projekt sett att de som har 
makt kan bestämma när och hur genus ska ges relevans (Andersson, 2003). 

Inom akademin är maktrelationerna extra komplicerade eftersom någon kan ha formell 
makt i linjeorganisationen men ändå ha svårt att få inflytande över verksamheten. I den 
akademiska hierarkin är professor den högsta positionen, och professorer får ofta mer 
inflytande, informell makt, över verksamheten än de som har formell makt i linjen (Sahlin 
& Eriksson-Zetterquist, 2016).  Bland professorer är männen i majoritet. Det förekommer 
att den som har makt i linjen även är professor, och då förstärks de två maktordningarna. 
Konstruktionerna av genus kan antingen försvaga eller förstärka de andra maktordningarna. 

Maktrelationerna kompliceras ytterligare av att naturvetenskapliga och tekniska ämnen 
generellt uppfattas ha högre status än samhällsvetenskap och humaniora. Inom natur- 
vetenskapliga och tekniska ämnen dominerar män; inom samhällsvetenskap och huma-
niora dominerar kvinnor. Inom akademin ger dessutom forskning, i synnerhet den forskning 
som resulterar i publikationer i internationella tidskrifter, högre meriter än undervisning 
och administration. Att kvinnor inom akademin ägnar mer tid än män åt undervisning 
och administration anges vara en viktig förklaring till att kvinnor inte avancerar lika snabbt 
inom forskningssystemet, det vill säga att det tar längre tid för dem att bli docenter och 
professorer än män (UHR 2014). 
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När vi i tidigare projekt har presenterat olika genusanalyser har vi ibland fått höra att det 
som framkommer inte alls har att göra med genus utan bara om makt. Men i relationella 
processer skapas och återskapas både genus och makt. Samtidigt som genus konstrueras 
skapas förståelser av vem som ska ha formell och informell makt (se Halford & Leonard, 
2000). Allt detta vävs in i de vardagliga processerna, där också själva den organisatoriska 
verksamheten och dess kultur återskapas.

2.3. Möten som studieobjekt
Att möten är rumsligt sammanhållna gör dem till bra studieobjekt. Därtill erbjuder de 
möjligheter att analysera underförstådda och förgivettagna förståelser med normer, värderingar 
och ideal som ligger till grund för hur möten organiseras, eftersom dessa ständigt återskapas 
i interaktionen under möten.

I våra relationer skapar och återskapar vi förståelser av varandra som inbegriper kön, 
maktposition, klass, ras, etnicitet, förmodad sexualitet och så vidare som ligger till grund 
för hierarkisering. Vilka maktrelationer som är verksamma och vilka förväntningar, normer 
och ideal som återskapas kan vara svårt att säga på förhand utan är en empirisk fråga. 
Dock finns mycket forskning som visar att ett vanligt mönster som återskapas under möten 
är en genusordning som gynnar män på bekostnad av kvinnor. 

Många gånger sägs en organisations möteskultur sitta i väggarna, men det är ett missvisande 
uttryck. Möteskulturen skapas mellan de människor som deltar vid mötet, och det är även 
där den kan förändras. Det som kan upplevas som att det sitter i väggarna är historiska 
kvarlevor från tidigare mötessammanhang, minnesfragment som finns med som ett 
ingångsvärde när mötet inleds. Historien kommer att påverka hur de enskilda personerna 
förstås och vilken grad av makt och inflytande de ges i interaktionen under mötet, vilket är 
det som präglar kulturen på en arbetsplats. Möteskulturen påverkas av historien men den 
är samtidigt något som ständigt återskapas, vilket gör att den går att förändra. 

Kulturen återskapas redan när deltagarna kommer in i mötesrummet och sätter sig ner. 
Bordsplaceringen är det första uttrycket för hur makt görs under ett möte, till exempel 
signalerar en plats vid kortändan att den personen tänker ta ansvar för att leda mötet. 
Bordsplaceringen kan alltså vara relevant att studera. Även ur dagordningens utformning 
kan det gå att utläsa en hierarki: det som står först betraktas många gånger som viktigare 
än det som står sist (Gunnarsson, Westberg, Andersson & Balkmar, 2007). 

Hur mycket en mötesdeltagare talar har ibland använts som en indikator på inflytande 
eller makt, och många forskare har analyserat talmängd (Ås, 1978 och för en översikt se 
Milles 2003). Vi menar i likhet med Linell och Luckmann (1991) att det vanligtvis finns 
ett samband mellan vem som talar mycket och vem som har makt men att sambanden inte 
är givna på förhand. Hur makt förstås i ett mötessammanhang är en social företeelse och 
studier av talutrymme måste därför kompletteras med analyser av hur de övriga deltagarna 
reagerar och agerar när någon talar samt hur stort inflytande talaren får som en följd av 
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de andra deltagarnas agerande. Detta har vi i projektet analyserat med hjälp av begreppet 
”bekräftelsemönster”: hur de andra mötesdeltagarna reagerar och interagerar i situationen. 
Det är genom dessa ageranden som en hierarkisk genusordning återskapas. 

Enligt vår förståelse kan bekräftelsemönster vara såväl uttalade, som att säga att man 
stöder en kollegas förslag, som mer subtila, som att markera medhåll med blickar och 
nickningar. Det kan även vara underförstått att vissa personer stödjer varandra utan att 
detta vid ett visst tillfälle uttalas eller markeras. Samma sak gäller för det motsatta mönstret: 
avsaknad av bekräftelse. Motståndet kan vara uttalat, som att man säger emot vad någon 
sagt, eller mer subtilt, som utebliven respons, ointresserade ansiktsuttryck, bortvända 

blickar eller att ett uttalande verkar försvinna, mötet fort-
sätter som om ingen har hört. Och det kan vara underför-
stått att en viss person inte får bekräftelse. 

Sociala konstruktioner av ”vi” är en stark och vanlig form 
av bekräftelsemönster. Under ett möte kan det komma 
till uttryck i formuleringar som ”Vi har bestämt att …” 
Människor som har arbetat ihop en tid och känner varandra 
vet vilka som ingår i detta ”vi” och vilka som inte gör det. 
Vi:et sorterar mötesdeltagarna, de inkluderade och de 

exkluderade, och kan också påverka vem som får inflytande över utfallet av diskussionerna. 
Bekräftelsemönster mellan män framträder ganska ofta som konstruktioner av ett ”vi” där 
det är explicit, subtilt eller underförstått vilka som ingår. 

2.4. Manlig homosocialitet
Manlig homosocialitet, den speciella sociala gemenskapen mellan män, har uppmärksammats 
i studier av hur män stödjer varandra på olika sätt. Till exempel har forskning visat att vid 
chefsrekrytering väljer män andra män från sina egna nätverk, män som liknar dem själva 
(Kanter 1977; Holgersson 2003). Det är ett sätt att säkerställa lojalitet och att verksam-
heten fortsätter att bedrivas som tidigare. Under till exempel möten förekommer homosociala 
bekräftelsemönster, som yttrar sig i att män återkommande stödjer andra mäns förslag och 
inlägg men även i hur tankar och idéer framförs och i klädstil (se till exempel Pierce, 1996; 
Roper, 1996). Inom den homosociala gemenskapen fördelas resurser och privilegier, och 
därigenom makt, mellan vissa män samtidigt som kvinnor och andra män hålls utanför 
(Holgersson, 2003).

2.5. Oreflekterat görande av genus
Genus konstrueras ständigt i vardagliga processer i organisationslivet. Men trots att 
människor återkommande agerar på likartade sätt, vilket bidrar till att återskapa en 
genusordning, ser de inte sitt agerande i det perspektivet (Martin 2003, 2006). Görandet 
av genus är i hög grad oreflekterat och underförstått och lever vidare genom ett åters- 
kapande av könsimpregnerade ideal och normer för hur människor ska uppfattas samt hur 
verksamheter ska förstås och organiseras. 

“Ett vanligt mönster som 
återskapas under möten 
är en genusordning 
som gynnar män på 
bekostnad av kvinnor. 
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Husu (2005) har visat att genus inom akademin konstrueras på ett subtilt sätt. Det kan få 
till följd att när görandet av genus betraktas vid ett enstaka tillfälle kan det framstå som 
harmlöst och nästintill betydelselöst. Men upprepningarna av likartade praktiker dag efter 
dag, vecka efter vecka, år efter år i myriader av sammanhang formar människors arbets-
förhållanden och villkoren för att utvecklas och göra karriär (Andersson & Amundsdotter, 
2012; Husu, 2005). Det är så en hierarkisk genusordning återskapas, en ordning som generellt 
gynnar män i mycket högre grad än kvinnor.

Att genus konstrueras så oreflekterat och omedvetet gör det svårt att åstadkomma en 
förändring. Här vänder vi oss till klassisk lärteori, bland annat Argyris och Schön (1974) 
som menar att en metod för att människor ska få syn på förgivettagna förståelser är att 
låta dem undersöka sin egen organisation och sedan i olika reflektionsprocesser identifiera 
vad som är problematiskt och behöver förändras. Reflektionsprocesserna kan med fördel 
genomföras i grupp eftersom det ger utrymme för reflektion i många fler led än om de 
genomförs individuellt (Andersson, 2016). 

Detta gemensamma kunskapande är ämnat att öka deltagarnas medvetenhet om att genus är 
något som görs, hur det görs i vardagen samt vad som är problematiskt med hur det görs. 
Av det skälet är det centralt att undersökningarna vilar på en genusvetenskaplig grund 
(Andersson & Amundsdotter, 2013; Andersson, 2016). Efteråt behöver kunskapandet följas 
upp så att den nya förståelsen som växer fram inte stannar av utan leder till ett arbete för 
att utveckla nya handlingsmönster. 





 Möten, makt och kön - 19 

3. Gemensamt kunskapande 
Eva Amundsdotter och Susanne Andersson

Projektdeltagarna har varit nio kvinnor och sex män från olika institutioner och 
fakulteter. Deltagarna hade olika ledarskapsuppdrag, såsom prefekt, enhetschef, 
ställföreträdande prefekt samt ordförande i råd och nämnder. Några av deltagarna 

hade tidigare ingått i jämställdhetsprojekt, för andra var det en ny erfarenhet. Tanken var 
att denna grupp av ledare och chefer skulle vara ett sammanhang där både lärande- och 
förändringsprocesser främjades, så att organisationens genusordning synliggjordes och 
strategier för förändringsarbeten kunde utarbetas av deltagarna.

Lärprocesserna i projektet var organiserade i grupp eftersom vi i likhet med många andra 
forskare menar att en grupp kan främja deltagarnas lärande och stärka förändringsarbetet 
(Amundsdotter, 2009; Andersson, 2016; Ohlsson, 2016). Erfarenheter från flera liknande 
FoU-projekt säger oss att gruppen spelar en extra viktig roll när syftet är att synliggöra hur 
genus konstrueras. Det kan vara en utmaning att få syn på hur genus görs i vardagen efter-
som det i så hög grad sker omedvetet. Det är många gånger svårt att på egen hand få insikt 
i hur en själv deltar i och bidrar till återskapandet av genus, och att därutöver lägga märke 
till dominerande maktrelationer och oreflekterade normer gör det extra svårt. Reflektionen 
i grupp kan bidra till att mönstren lättare framträder.

En intention inför projektet var att skapa ett så kallat fritt rum (free space), där deltagarna 
inte bara skulle reflektera i största allmänhet utan få insikt om mönster och konstruktioner 
(Aagaard Nielsen & Steen Nielsen, 2006). I ett fritt rum finns möjlighet att ta del av 
varandras olika perspektiv och sätt att tolka skeenden, att vara personlig och att på ett 
öppet sätt ta del av varandras berättelser och erfarenheter. 

I projektet genomfördes sju workshopdagar mellan juni 2016 och maj 2017. Gruppen 
delades i tre med vardera fyra till sex deltagare. De tre mindre grupperna skulle ha egna 
träffar mellan workshopdagarna i den stora gruppen för att skapa en grund för gemensam-
ma diskussioner samt ett förändringsarbete utifrån sitt eget ledarskap och sammanhang. I 
de mindre grupperna delades spaningar, tolkningar och erfarenheter. Dessa möten initiera-
des och leddes av deltagarna själva. 

När hela gruppen träffades samtalade vi tillsammans med deltagarna om hur genus 
konstrueras i deras vardag samt så småningom om hur detta kunde förändras. Samtalen 
kunde utgå från deltagarnas tidigare erfarenheter eller från deras spaningar. Vi diskuterade 
och reflekterade över dessa med stöd av genusteoriska resonemang. 

3.1. Processmodellen för lärande och förändring
Vi följde den processmodell som utvecklats av Amundsdotter (2009) och som omfattar 
stegen framkallning, mobilisering och förändring (figur 1). 
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Framkallningen går ut på att lära sig om och undersöka genuskonstruktioner. Deltagarna 
reflekterar tillsammans och kan hjälpa varandra att få syn på och börja problematisera 
sådant de dittills tagit för givet. Att göra genus tydligare är i sig ett sätt att skapa kunskap 
och att aktivt tala om och reflektera över genus. Metaforen om framkallning är hämtad 
från det gamla fotolabbet. Vi träder gemensamt in i ett mörkt rum och börjar med att 
lägga ett vitt ark i ett bad. Men ett bad räcker inte, det behövs olika vätskor och en viss 
tid för att en otydlig bild ska träda fram. I slutet av processen kan så en skarp bild visa sig 
(Amundsdotter 2009). 

Den framkallade bilden ligger sedan till grund för mobiliseringsfasen. Deltagarna samlar 
och summerar sina upptäckter och diskuterar förändringsstrategier. Dessa strategier kan 
handla om vad de vill göra annorlunda, till exempel vad de vill påverka som chefer och hur 
de rent konkret ska göra det.

Under förändringsfasen bidrar deltagarna till varandras arbete som förändringsledare. 
Skeenden som deltagarna har initierat eller varit med om tas upp till gemensam diskussion 
för att lära av varandra. Utifrån dessa diskussioner utarbetas och prövas olika strategier 
för förändring. 

Vid Malmö universitet tillämpade vi processmodellen enligt följande (se även bild i bilaga 1): 

• Framkallningsprocessen gick ut på att skapa en teoretisk grund om genus, ledarskap 
och organisation. Det gjordes genom teoripass, analys och reflekterande samtal i gruppen. 
Ackers (1992) modell om hur genus skapas i olika organisatoriska processer låg som 
en grund i arbetet med förståelsen av olika upptäckter i den organisatoriska varda-
gen. Deltagarnas spaningar var en del av framkallningsprocessen, liksom de mötes- 
observationer som gjordes av deltagande genusforskare i olika mötessammanhang.

Framkallnings-
process

Mobiliserings-
process

Förändrings-
process

• Kunskap om genus och 
jämställdhet

• Reflektion och självreflektion
• Egna organisationsstudier
• Genusobservationer
• Analys med hjälp av 

genusteori

• Reflektion och analys av 
egna studier

• Val, strategier, uppdrag
• Fri-rum - utmana det för 

givet tagna
• Mål för ett transformerande 

jämställdhetsarbete

• Initiativ till handlingar för 
förändring i sin organisation

• Gemensamt kunskapande i 
nätverket av händelser

• Fördjupad kunskap om 
genus och jämställdhet

Figur 1. Processmodell för lärande och förändring (Amundsdotter 2009).



 Möten, makt och kön - 21 

• Mobiliseringsprocessen tog avstamp i vad deltagarna upplevde var problematiskt 
och ville förändra. Gruppen arbetade även med hur den specifikt akademiska mötes- 
kulturen kan se ut och förstås samt hur de önskade att den skulle se ut. Mellan 
workshopparna fick deltagarna i uppgift att välja något som de ville förändra och 
planera hur de kunde göra det samt hur det kunde följas upp. Uppgiften kunde lösas 
individuellt eller i de mindre grupperna om deltagarna ville göra ett gemensamt projekt. 
Deltagarna uppmanades att lägga märke till makt och kön i ledarrollen utifrån 
gruppens erfarenheter och lärdomar. Vi använde bland annat coachning som metod i 
de mindre grupperna för att få dem att mer systematiskt reflektera över makt och kön 
i förhållande till det egna ledarskapet. 

• Förändringsprocessen bestod av diskussioner om och reflektioner över initiativ till 
förändringsarbeten som genomförts i gruppen och av en fördjupning av temat makt 
kopplat till ledarskap och förändring. Exempelvis anordnade några deltagare en 
arbetsplatsträff om vad som tas för givet där de ville bjuda in sina kollegor till att lära 
sig synliggöra och ifrågasätta antaganden om och kategoriseringar av människor, det 
som kallas ett normkritiskt förhållningssätt (Bromseth & Darj 2010). Olika former 
av vad som kan tolkas som motståndsuttryck kom fram under det mötet, och det 
diskuterade vi när alla deltagare sedan träffades i en workshop.

Under workshopdagarna fick deltagarna i olika konstellationer utrymme att dela med sig 
av erfarenheter och reflektera tillsammans. Vid varje workshopdags början och slut fick 
deltagarna berätta vad de hade för förväntningar på dagen respektive vad de tog med sig 
därifrån. Vid dessa rundor uttryckte deltagarna ibland olika behov, och dessa kom ofta att 
prägla delar av dagens upplägg. Vidare fördes samtal i mindre grupper. Under framkallnings- 
fasen kunde bearbetningar av spaningar först behandlas i en mindre grupp för att sedan 
diskuteras i hela gruppen. Syftet var då att få syn på konstruktioner av genus. Under mobili- 
seringsfasen satt deltagarna tre och tre och skulle coacha varandra att utveckla strategier 
för förändringsarbete. 

Inför sista workshopsträffen fick de tre grupperna i uppgift att reflektera över vad de 
hade lärt sig under projektets genomförande. Vid den sista workshopen markerades ett 
avslut för det gemensamma kunskapandet inom projektets ram, men samtidigt ett avstamp 
– deltagarna förväntades på egen hand driva sitt förändringsarbete vidare. Detta arbete 
återkommer vi till längre fram i rapporten, och det kommer att presenteras för chefer och 
ledare vid Malmö universitet under hösten 2018.

3.2. Processledning, överenskommelser och ramar
Att upptäcka betydelser av genus kan uppröra, beröra, stärka, inspirera eller irritera 
människor, och det behövs överenskommelser om hur gruppens arbete ska fungera. En 
sådan överenskommelse som gällde under projektet var konfidentialitet, att det som sades 
och diskuterades inte skulle yppas till någon utanför rummet. Det var för att deltagarna 
skulle känna tillit och trygghet att kunna ta upp och behandla jobbiga erfarenheter, 

Figur 1. Processmodell för lärande och förändring (Amundsdotter 2009).
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känsliga frågor och dilemman i ledarrollen. Dock fick de förstås gärna ta med sig lärdomarna 
av diskussionen utanför rummet. 

Vi träffade därtill överenskommelser om de ”fyra b:na”: bjuda in, bjuda på, bygga på och 
bygga samman (Marmgren, 2014):

• Bjuda in: Deltagare bjuder in varandra, lyssnar och ställer utforskande frågor.

• Bjuda på: Deltagare bjuder på sina tankar, upplevelser och erfarenheter.

• Bygga på: Deltagare tar ansvar för att bygga på varandras bidrag – oavsett om det 
handlar om att hålla med eller komma med andra perspektiv. De deltar genom att 
exempelvis ge synpunkter, stödja, associera osv.

• Bygga samman: Deltagare tar ansvar för helheten i gruppen, genom att dra slutsatser 
och integrera det med vad som har sagts.

Enligt Marmgren (2014) bygger de olika b:na på varandra: förmågan att bjuda in och 
bjuda på sin egna erfarenheter och perspektiv gör det möjligt för gruppen att bygga på och 
bygga samman allas bidrag.

De konkreta förslag till förhållningssätt som erbjuds för varje b betyder att deltagarna 
kan välja att öppna sig och bidra till öppenhet och tillit. Dessa aktiva val ökar det som 
Svensson m.fl. (2002) lyfter fram som centralt i en reflekterande gemenskap: att i grupp 
ges möjlighet att utveckla nya idéer, att våga göra misstag och att bidra till sitt eget och 
andras lärande. 

Amundsdotter (2009) ser dessutom att ju mer deltagarna kan bidra till varandra, vara 
kritiska vänner, lyssna och bygga samman, desto fler blir deras upptäckter och insikter om 
sitt ledarskap och desto bättre kan de utveckla nya handlingsmönster. Liksom i tidigare 
studier kunde vi i detta projekt se att tack vare att det skapades rum för gemensamma 
reflektioner och lärande i gruppen ökade deltagarnas medvetenhet om hur genus och andra 
former av kategoriseringar påverkade deras chefskap i vardagen.

Vi hade tydliga ramar för de processer som pågick under workshopdagarna. Exempelvis 
sattes begränsningar för hur lång tid olika delar tog och vi betonade vikten av aktivt 
deltagande, att tala och att lyssna. Den rumsliga miljön var också viktig, att träffarna hölls 
i ett ljust och luftigt rum, där det var möjligt att smidigt arbeta i olika konstellationer och 
där inte tunga bord och stolar hindrade eventuell ommöblering.

Processledning var en central del av hur lär- och förändringsprocesserna organiserades i 
projektet, som innebar att det fanns ett tydligt ledarskap i de olika processerna, ofta var 
det Eva Amundsdotter som fungerade som processledare. Avsikten var att skapa det fria 
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rum som vi eftersträvade. Överenskommelserna som vi behandlade ovan var ett första 
steg. Under workshopdagarna var det processledaren som satte ramarna för samtalen, 
exempelvis såg till att alla fick komma till tals, fördelade hur länge var och en fick tala i en 
grupp och skötte tidshållningen. Ofta gick vi under samtalen laget runt så att alla deltagare 
skulle få komma till tals.

3.3. Spaning som framkallningsmetod
En metod som vi tillämpade under framkallningsfasen kallade vi ”att gå på spaning” – att 
observera möten. Deltagarna fick instruktioner som stöd för vad de kunde observera, och 
några deltagare utvidgade dem och utvecklade även egna teman vid sina observationer. 
Deltagarna spanade på varandras möten eller försökte spana på sina egna möten och 
i efterhand reflektera över vad som hade hänt. Dessa spaningar diskuterade deltagarna 
sedan både i sina mindre grupper och på workshopdagarna. Spaningarna behandlas mer 
ingående i nästa kapitel. 

Mellan workshoptillfällena genomförde Susanne Andersson observationer under möten 
hos flera chefer, följt av en samtalsintervju. Samtalsintervjun som metod hade vi utvecklat 
i tidigare projekt, den var relativt väl beprövad och det hade visat sig att intervjuer kunde 
bidra till att deltagarna fick syn på hur genus konstruerades. Samtidigt bidrog de till att 
validera och utveckla våra initiala tolkningar som forskare (Andersson & Amundsdotter 
2013, Andersson, 2017). 

Spaningsmetoden tillämpades enligt följande: först observerades ett möte där en chefs 
agerande samt mötesdeltagarnas interaktion studerades enligt ett schema. Direkt efter mötet 
intervjuades den chef som observerats, och under intervjun diskuterades dels hur chefen 
tolkade vad som hade hänt vid mötet, dels hur hen tänkte kring mötesdeltagarna och deras 
inbördes relationer. I ett tredje steg diskuterades det som observerats under mötet samt 
vad som framkommit vid intervjun vid ett tillfälle vid en workshopdag då hela gruppen 
träffades. 

Schemat för mötesobservationerna 

• bordsplacering

• dagordningens utformning

• talutrymme

• bekräftelsemönster, bland annat konstruktioner av ett vi, vilka som fick bekräftelse 
under samtalen, vilka som marginaliserades och hur detta yttrade sig.

Vilka möten som skulle observeras avgjordes av deltagarnas önskemål och förslag, till 
exempel ville de få stöd i sitt arbete med att få fler mötesdeltagare att engagera sig och tala 
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på arbetsplatsträffarna (APT-möten). Flera av cheferna upplevde att deras APT-möten 
generellt präglades av en låg aktivitetsnivå: ett fåtal personer talade mycket medan merparten 
satt tysta. Att ge sådant stöd ingick inte i projektets syfte, men eftersom APT-möten var ett 
återkommande inslag i organisationen var de relevanta att studera. Andra ville ha hjälp 
med att förstå hur genus konstruerades på deras möten. De upplevde att män dominerade 
på vissa möten och ville få stöd i att analysera hur denna situation uppstod. 

Sammantaget skapade arbetet i grupp, överenskommelserna, metoderna och process- 
ledningen gynnsamma villkor för lärande och bidrog till att olika former av förändrings-
arbete kom igång. 
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4. Deltagarnas spaningar och 
förändringsprocesser

Eva Amundsdotter och Susanne Andersson

I detta kapitel redovisar vi de observationer och analyser som deltagarna gjorde under 
 projektets gång samt de förändringsarbeten som de initierade. Kapitlet bygger på del-
 tagarnas egna texter som vi har sammanställt. Exemplen är något redigerade för att 

bevara deltagarnas anonymitet. 

4.1. Framkallningsfasen: spaningar, reflektioner och analys
Deltagarna genomförde spaningar i olika mötessammanhang i sin vardag, exempelvis arbets- 
platsträffar och möten i nämnder, styrelser och ledningsgrupper. Deras uppgift var att 
observera hur kön konstruerades, till exempel hur talutrymmet fördelade sig och vad kvinnor 
och män sade och gjorde. De skulle även observera sig själva i olika mötessammahang, 
sina antaganden om talsutrymme och beslutsvägar och sina 
uppfattningar om hur en ideal medarbetare ska bete sig. Där-
efter skulle de spana på sin egen ledarroll samt vad som var 
utmärkande för möteskulturen på deras arbetsplats. 

Vid en workshop gavs utrymme för personliga reflektioner 
över i vilka sammanhang deltagarna kände sig väl och illa till 
mods, sedda och osedda och så vidare. Tanken var att delta-
garna skulle dra nytta av sina egna erfarenheter för att skapa 
en förståelse ur ett genusperspektiv av vad som kunde ske under ett möte. Flera av deltagarna 
spanade på varandra, så att en av dem observerade när en annan ledde ett möte. 

En av de tre grupperna utvecklade ett schema för vad de ville undersöka, exempelvis 
hur dagordningen såg ut, vilka som närvarade, vilka som inte närvarade och hur mötes- 
deltagarna satt i förhållande till varandra.

4.1.1. Kvinnodominerade sammanhang
En kvinna spanade på ett möte i en utbildningsnämnd där hon var ordförande och nedan 
följer hennes egen analys av mötet: 

“Mötet är kvinnodominerat såväl numerärt som vad gäller talutrymme. Framförallt 
domineras talutrymmet av de kvinnor som har varit ledamöter länge, de är mycket kun-
niga i olika utbildningsfrågor och de visar också ett tydligt engagemang, medan männen 
är mer tysta och därför inte verkar vara lika engagerade i de frågor som diskuteras. 
Det upplevs finnas ett öppet klimat på ett sätt, med engagemang och skratt, medan det 
samtidigt finns begränsande normer som gör det svårt att genomföra förändringar, till 

“Kvinnor lägger ner mer 
arbete på kurser än vad 
de är tjänsteplanerade 
för, och männen 
mindre arbete.
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exempel ”så här har vi alltid gjort”. Genusperspektivet kommer upp ibland, exempelvis 
när studentrekrytering diskuteras, då med fokus på antal. I flera andra frågor tas inte 
några genusaspekter upp.“

Kvinnan menar att det engagemang som kvinnorna visar är betydelsefullt och något hon 
värdesätter. Samtidigt upplevs det som problematiskt att männen i så begränsad omfatt-
ning deltar i diskussionerna, framförallt för att det då blir oklart vad de tycker och om de 
överhuvudtaget är engagerade i de frågor som behandlas. Dessutom sitter de i utbildnings-
nämnden som representanter för sina institutioner, och deras avsaknad av engagemang gör 
att institutionen inte blir representerad. Ordföranden vill därför verka för att nämndens 
samtliga medlemmar ska engagera sig under mötena, något hon sedan gör genom att ställa 
tydliga krav på alla deltagare.“

Projektdeltagarna spanade också på hur ansvaret fördelades för de kurser som gavs vid deras 
institutioner. En kvinna beskrev att både kvinnor och män undervisade relativt mycket på 
kurserna, men att kvinnor tog ett betydligt större helhetsansvar för de administrativa upp-

gifterna inför och under kursen. Männen visade mindre  
intresse för dessa uppgifter. Konsekvensen blir, menade 
hon, att kvinnor lägger ner mer arbete på kurser än vad de 
är tjänsteplanerade för, och männen mindre arbete. Detta 
ger männen utrymme att ägna sig åt annat, till exempel 
forska. 

Spaningarna ovan synliggör att kvinnor dominerar i 
sammanhang om utbildningsfrågor, där de visar ett stort  
engagemang och ansvarstagande. Forskning inom området 

visar också att inom utbildning och administration finns en dominans av kvinnor och 
dessa områden har därför en kvinnlig könsmärkning. Bland deltagarna framfördes att det 
låga meritvärde som utbildning och administration har borde höjas, vilket skulle kunna 
öka männens engagemang eller åtminstone skapa bättre villkor för kvinnorna. 

4.1.2. Problematiska återkommande möten
En grupp spanade vid flera tillfällen på återkommande möten som de ansåg var problematiska 
på flera sätt: det var många informationspunkter, de viktiga frågorna hamnade sist på dag-
ordningen och hanns ibland inte med, det rådde oklarhet om vilka som förväntades yttra 
sig i vilka frågor och det styrdes inte upp vilka som skulle få ordet. Bordsplaceringen var 
också ett problem, exempelvis satte sig personer med höga hierarkiska positioner tillsammans. 
Kvinnorna som deltog vid mötet var mycket mer inlästa på det som skulle diskuteras än 
männen var, ändå tog männen mer talutrymme. Så här beskriver gruppen mötena: 

“Vi har konstaterat att dessa möten består av mycket informationspunkter och att det 
sällan finns plats för djuplodande diskussion kring specifika frågor/problem. Mötet styrs 
med andra ord utifrån bestämda teman som någon har bestämt ska informeras kring, 

“Även om ordförandena 
i många fall är väl 
förberedda och 
strukturerar mötet finner 
vi att vissa ledamöter är 
mer förberedda än andra.
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t.ex. Ladok-hantering, uppdragsutbildning, pågående utvärderingar, osv. De svåra 
frågorna, och de som kräver mer diskussion, läggs i slutet och många gånger blir tiden 
knapp och punkterna avhandlas snabbt om alls, med inget eller litet utrymme för frågor 
och diskussion.

En annan observation är att personer som kallas in för att presentera en punkt för det 
mesta sitter kvar hela mötet och är återkommande trots att de inte nödvändigtvis har 
ett mandat. Detta är ofta personer i ledande ställning på fakulteten och på universitetet.

Även de som har ett mandat verkar ha svårt att se vad de riktigt representerar, vilket 
medför att flera är tysta och medverkar sparsamt. Andra kan dock ta alldeles för mycket 
plats och vi uppfattar att det görs på bekostnad av de mer ”tysta” representanterna. 
Vi menar att det är nödvändigt att fördela ordet på ett tydligare vis, så att samtliga 
representanter får komma till tals. De som inte höjer rösten själva bör tillfrågas. Det kan 
också vara en poäng med bordsplacering för att motverka att makten koncentreras till 
vissa personer i rummet. Vi har observerat att personer högt upp i den formella hierarkin 
tenderar att sätta sig tillsammans. 

Vi har också observerat att rummets sammansättning förstärker maktrelationerna. Var 
ordförande sitter och vilka som sitter bredvid tycks vara bestämt. De som sitter vid 
kanterna eller längst bort från ordförande verkar också vara bestämt även om det finns 
viss flexibilitet här. Även om ordförandena i många fall är väl förberedda och strukturerar 
mötet finner vi att vissa ledamöter är mer förberedda än andra. Det gäller främst kvinnor 
som läst igenom utskick och antecknar på mötena. Det finns även de, främst män, som 
trots att de kanske inte läst underlagen ändå får mer talutrymme – eller kanske tar sig 
talutrymme.”

4.1.3. ”Det bara blev så”
Deltagarnas spaningar visade hur genus konstrueras i många sammanhang. En deltagare 
lyfte fram det programblad som sattes samman inför en avslutningshögtid. Av de 19 
högtidstalare, kompositörer, solister, studenter med flera som räknades upp var 17 män, 
och de två kvinnor som nämndes var studenter. Bakom denna könsfördelning låg ingen 
medveten tanke. Mansdominansen blev tydlig först när de skulle trycka upp programmet 
– det hade helt enkelt bara blivit så.

En manlig deltagare som reflekterade i sin spaning över hur svårt det kan vara att bryta en 
manlig ordning. När han skulle sätta samman en ny ledningsgrupp vid institutionen utsåg 
han uteslutande män. ”Det bara blev så”, var hans kommentar; det fanns enligt honom 
inga lämpliga kvinnor. Samtidigt insåg han att det skickade negativa signaler till anställda 
på såväl hans institution som resten av universitetet.

En hierarkisk genusordning tenderar att återskapas utan att någon riktigt reflekterar över 
det. Om inte det finns en medvetenhet om genus framstår det som en slump att den viktiga 
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högtidsstunden eller den centrala ledningsgruppen kommer att domineras av män. Enligt 
vår tolkning sänder det problematiska signaler till hela organisationen om att det som 
anses vara viktigt ska huvudsakligen representeras av män. 

4.1.4. Beslutsfattande och verksamhetsstyrning
En grupp deltagare gjorde en mer omfattande gemensam analys av hur genus på flera olika 
sätt griper in i och påverkar villkoren för deras verksamhet. Vi återger analysen i dess 
helhet:

”Fakulteten framstår till sin organisations- och besluts-
struktur som könad. I ledningsgruppen sitter en dekan 
som är man, två administrativa chefer5 som är män samt 
två akademiska chefer som är kvinnor. Löpande skapas 
och skrivs det fram dokument som är centrala för verk-
samheterna (institutionerna och utbildningarna) och som 
styr innehållet och förutsättningarna för grundutbildning 
och ekonomi. Det kan handla om resursfördelnings- och 
organisationsmodeller för hur nämnder ska skapas, hur 

ansvariga ska utses med mera. Dessa centrala dokument arbetas fram i arbetsgrupper 
som i princip enbart består av män som arbetar inom administrationen.

I dessa arbetsgrupper finns ingen representation från verksamheterna, dvs. institutio-
nerna, som är kvinnodominerade. I vissa fall skrivs de centrala dokumenten fram av en 
enmansutredare som är man. På fakulteten finns ingen struktur eller rutin för att få in 
synpunkter från verksamheterna avseende dessa styrande och centrala dokument. Det 
saknas transparens och möjlighet till reflektion och inspel från institutionerna, det vill 
säga kvinnor, avseende dessa styrdokument. Innan besluten om resursmodeller, ramverk 
eller organisationsförändringar fattas av den högsta chefen tas dokumenten upp i 
fakultetens chefsgrupp. I vissa fall läggs dokumenten fram vid sittande bord, ibland 
skickas dokumenten ut några timmar innan chefsgruppens möte och i andra fall skickas 
de ut 1–2 dygn innan mötet där beslut fattas. 

Sammantaget omöjliggör detta ett reellt inflytande från verksamheterna och de kvinnor 
som arbetar där. Det saknas en reell möjlighet till eftertanke och tid att komma med  
synpunkter eller tankar kring konsekvenser av förändringar. Genom denna struktur skapas 
en överordning där männen är beslutande och beredande och kvinnorna är passiva under-
ordnade mottagare av de beslutade dokument som styr verksamheten. Verksamheternas, i 
stor utsträckning kvinnornas, utrymme minskas till att reagera i efterhand då arbetsgrupper 
redan arbetat fram färdiga dokument. Att systematiskt påtala denna brist på inflytande, 
delaktighet och transparens anses av ledningen vara exempel på tråkig och dålig ton.”

“Genom denna struktur 
skapas en överordning 
där männen är beslutande 
och beredande och 
kvinnorna är passiva 
underordnade mottagare.

5 Genomgående i vår rapport benämns chefer som inte leder akademiska medarbetare ”administrativa chefer”.
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4.1.5. När tolkningar går isär
Även under de gemensamma workshopsdagarna fanns möjligheter att göra upptäckter. 
Mellan workshopdagarna hade de mindre grupperna egna möten och uppgifter, och det 
rådde oenighet om hur en situation som hade uppstått under ett sådant möte skulle tolkas. 
En av kvinnorna hade upplevt situationen som märklig, till och med upprörande, medan 
männen inte alls hade uppfattat den på samma sätt.

Under en workshopdag med hela gruppen bestämde vi oss för att utforska detta. Lär- 
processen startade med att situationen spelades upp inför resten av deltagarna: 

En grupp bestående av två kvinnor och två män satt och hade en arbetslunch. En kvinna, 
kollega till en av männen, kom fram till bordet och ville något. Gruppen satt och pratade 
om olika saker. Kvinnan stod bredvid dem utan att säga något. Det var tydligt att hon 
ville den ena mannen (som var hennes chef) något, hon tittade på honom. Han tittade 
inte på henne utan fortsatte sitt samtal med gruppen. Kvinnan stod kvar och väntade. 

Efter att gruppen spelat upp vad som hände fick de fyra deltagarna som haft lunchmötet 
ge sin tolkning av vad som hade hänt. De båda kvinnorna i gruppen hade känt obehag: de 
tolkade det som att mannen uppfattade att kvinnan stod där men valde att ignorera henne. 
De menade att det hade gått alldeles för lång tid, kvinnan stod verkligen och väntade på 
kontakt med honom. 

De båda männen ställde sig oförstående till kvinnornas reaktioner. Han som kvinnan hade 
sökt kontakt med sade att det inte alls hade varit någon medveten handling att inte upp-
märksamma henne. Han menade att de kände varandra väl och att det inte var något 
uppseendeväckande med att hon fick stå och vänta på honom. 

Resten av gruppen bjöds in till att reflektera över vad de sett och vad de tänkte om situationen. 
Flera menade att det hade varit obehagligt att se kvinnan stå där under rätt lång tid utan 
att mannen tog notis om henne. Andra menade att hon å andra sidan inte hade sagt något, 
vilket kan ses en del av ett samspel som ledde till att hon fick vänta så länge. 

Vidare reflekterade deltagarna över vilka maktordningar det var som kom till uttryck. 
Kvinnorna uppfattade att mannen, som hade en mellanchefsposition, hade tagit sig rätten 
att ge kvinnan uppmärksamhet när det passade honom. Mannen i fråga menade å sin sida 
att det som hände inte var något uttryck för en maktordning. 

4.2. Mobiliseringsfasen: slutsatser och val av områden för förändring
Med utgångspunkt i framkallningsfasens spaningar, erfarenheter och insikter var deltagarnas 
nästa uppgift att välja ut ett område i sin verksamhet som behövde förändras för att 
främja inkludering, jämställdhet och jämlikhet. Vi ställde frågor som ”Vad vill ni förändra?”, 
”Hur ska ni göra det?” och ”Hur följer ni upp?” till stöd för processen. I mobiliseringsfasen 
diskuterade deltagarna även vilka stödjande strukturer som behövde skapas och det 
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motstånd den kan möta som har ambitioner att skapa nya handlingsmönster och därigenom 
nya normer. 

Flera av deltagarna gjorde reflektionen att de genom att spana på 
olika centrala möten hade gjort sig synliga bland sina kollegor och 
att det även ledde till ett intresse hos flera över vad som pågick 
under mötena. Det i sig hade potential att sätta igång föränd-
ringsprocesser genom att frågor ställdes av projektets deltagare 
som ledde till en dialog om möteskulturen. Det skapades även 
förväntningar bland kollegorna, som efterfrågade att få ta del av 
upptäckter och reflektioner.

Några av deltagarna formulerade utgångspunkter för att förbättra möten: Mötesdeltagare ska 
ges talutrymme och möjlighet att bidra och att det ska finnas respekt för olika perspektiv.  
Tydliga överenskommelser om hur mobiler och datorer skulle hanteras ansågs viktigt 
eftersom möten påverkades negativt av att somliga satt och svarade på e-post eller höll 
på med telefonen. Detta sågs som ett så kallat könat beteende: det var betydligt vanligare 
bland män. En annan viktig utgångpunkt var att försöka bryta mönstret på möten där 
negativ kritik dominerade helt och där endast några få var aktiva, eftersom det lätt skapar 
en spänd stämning och leder till att många låter bli att ta till orda. En samtalskultur som 
präglas av negativ kritik är uttryck för maktordningar som stänger ut olika röster och 
hämmar utveckling, resonerade deltagarna. 

På vissa institutioner fanns ett motstånd mot att tala om genus, vilket i sig satte ljuset på 
maktrelationer och dominerande normer. Deltagarna menade att motståndet kunde ha 
flera bottnar. Till exempel hade kollegor till projektdeltagarna uttryckt att de inte tyckte att 
det fanns något problem på arbetsplatsen – samtidigt som deltagarna själva hade upplevt 
motsatsen. Andra menade att genusfrågor på deras arbetsplatser upplevdes som irriterande, 
 som ett rött skynke. Så fort frågan kom upp blev det en spänd stämning, vilket enligt 
deltagaren bland annat berodde på att frågorna kopplades samman med feminism, och det 
uppfattades negativt av flera. Detta bidrog till att frågan politiserades. Just motståndet från 
kollegor bidrog till att flera deltagare undvek att ta upp ämnet till diskussion, och därför 
kom inte heller något förändringsarbete till stånd.

Flera deltagare hade tidigare upplevt att kvinnor generellt sett tar mer ansvar, kommer mer 
förberedda till möten och utför mer administrativt arbete i samband med institutionens 
kurser. Projektet bekräftade detta. Flera deltagare gjorde i sina analyser tolkningen att makt 
och inflytande i många fall domineras av män. Kvinnor kommer in som genomförare, också 
i chefs- och ledarroller. Deltagarna menade att det behövdes mer kunskap, både forskning 
och en ökad medvetenhet om hur dessa mönster påverkar organisationen och verksamheten.

För att få igång en dialog om möteskulturen på sina arbetsplatser planerade flera deltagare 
att ta med sig upptäckterna från spaningar till sin vardag. 

“Makt och inflytande 
domineras av män. 
Kvinnor kommer in 
som genomförare.
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4.3 Förändringsfasen: initiativ till handlingar och nya normer
Under förändringsfasen ska deltagarna ta initiativ till att åstadkomma förändringar i sin 
organisation. Vid vissa institutioner fanns det ett motstånd att diskutera genusfrågor, men 
vid några andra institutioner tog deltagarna initiativ till att förändra möteskulturen för att 
öka inkluderingen och delaktigheten och låta fler röster höras. Deltagarna ansåg dessutom 
att de dominerande maktrelationerna behövde synliggöras och förändras. Som ett resultat 
av projektet har följande förändringsarbeten påbörjats eller genomförts:

4.3.1. Att skapa inkluderande möten i en grupp som arbetar med utbildningsfrågor
Syftet är att ta tillvara alla deltagares engagemang och ge alla möjlighet att bidra på ett 
bättre sätt, detta genom att:

• förtydliga gruppens uppdrag och förväntningarna på deltagarna

• öka insynen i arbets- och beslutsprocessen i olika frågor och uppdrag

• säkerställa att alla får talutrymme och blir lyssnade på

• se över hur frågor prioriteras och i vilken ordning de kommer upp på dagordningen.

Förändringarna motverkar en onödig och negativ förstärkning av den akademiska hierarkin. 
Under mötena lägger ordföranden numera vikt vid att fördela talutrymmet så att alla ska 
kunna komma till tals, exempelvis bjuds samtliga deltagare in att uttala sig i beslutsärenden 
innan beslutet sammanfattas av ordföranden. 

En viktig fråga framöver är att arbeta med handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 
vid lärosätet. Gruppen har i det arbetet tagit hjälp av genuskompetent stöd för att sätta sig 
in i processer, tillgängliga stöddokument och andra hjälpmedel. Ett utvecklingsarbete med 
strukturen för gruppens möten förväntas bidra till att synliggöra och förändra kulturen,  
vilken lätt tas för given. En viktig del av den processen är att låta ett jämställdhets- 
perspektiv vara närvarande i olika frågor. Dessa förändringar kommer att utvärderas, mot 
bakgrund av intentionen att skapa en inkluderande, jämställd och jämlik möteskultur. 

4.3.2. Arbetsplatsträffar (APT) som ett forum för förändringsprocesser
Syftet är att öka medarbetarnas delaktighet under mötena samt att få till stånd en aktiv 
och levande diskussion om genus och jämlikhet, både som egna frågor under mötena och 
då ett genus- och jämlikhetsperspektiv läggs på olika mötespunkter.

Ett sätt att åstadkomma det var att under ett antal APT-möten arbeta i mindre grupper 
under en del av tiden för att öka delaktigheten. Medarbetare som tidigare ofta har varit 
tysta har varit aktiva i de mindre grupperna. En slutsats som projektdeltagarna har dragit 
är att möten där många som sitter tysta snarare är en konsekvens av mötesformatet än 
av bristande engagemang. Trots detta gäller det att vara uppmärksam på uttryck för 
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maktordningar, om medarbetare som är vana att ta stort utrymme under APT även gör 
det i de mindre grupperna. 

För att lyfta genus och jämlikhet till aktiva och levande diskussionsteman genomfördes en 
workshop under ett APT-möte. I mindre grupper diskuterade medarbetarna hur institutionen 
skulle kunna arbeta mer strukturerat med frågorna. 
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5. Bekräftelsemönster och ledarideal
Eva Amundsdotter och Susanne Andersson

Titeln på den här rapporten har sitt ursprung från en fråga som en av projektets 
deltagare ställde vid den första workshopträffen: ”Kvinnor talar ju också mycket 
på möten, så vad är problemet?” För att kunna ge ett utvecklat svar på den frågan 

krävdes en fördjupad kvalitativ analys av vad som utmärkte möteskulturen vid universitetet. 
Den analysen genomförde vi parallellt med att deltagarna gjorde sina spaningar. 

Kärnan i analyserna är de mötessammanhang där genus och makt konstrueras och olika 
former av bekräftelsemönster framträder. Empirin samlade vi in och bearbetade framför- 
allt i samtal vid workshoptillfällen samt under mötesobservationer och efterföljande 
samtalsintervjuer. 

Viktiga frågor under analyserna har varit: 

• Hur inverkar bekräftelsemönstren på det inflytande, den sociala makt, som de som 
talar får på mötena? 

• Hur påverkar bekräftelsemönstren de normer och ideal som återskapas under mötena? 

• Hur upplevs normerna och idealen av dem som förväntas uppfylla dem som ledare?

5.1. Talutrymme och bekräftelsemönster
Vem som talar mycket och lite under möten diskuterades tidigt under projektets workshoppar. 
Deltagarna från de mansdominerade institutionerna sade att kvinnor inte talade speciellt 
mycket under möten, vilket stämde med våra observationer. De som kom från institutioner 
med en jämn könsmässig sammansättning sade att det inte fanns någon skillnad mellan 
hur mycket kvinnor respektive män talade, och några påpekade att det där fanns kvinnor 
som talade betydligt mer än männen. Det är från institutionerna med jämn könsfördelning 
som merparten av det empiriska materialet kommer. 

Efter hand kom detta med talutrymme att problematiseras. Det är inget bra mått på det 
den sociala makt som kvinnor får på möten eller den kultur som där återskapas. Talutrymme 
behöver relateras till exempelvis vilka bekräftelsemönster som framträder när någon talar, 
det vill säga hur de andra mötesdeltagarna agerar. Vi observerade bekräftelsemönster på 
två möten för att sedan diskutera och analysera dem. 

Det första möte vi observerade ägde rum på en institution där mellanchefen, en man, hade 
för avsikt att genomföra en organisationsförändring. Institutionen var uppdelad i ämnes-
områden med en ansvarig för varje område. De ansvariga hade återkommande möten med 
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mellanchefen och de övriga i ledningsgruppen för att diskutera centrala frågor som rörde 
de olika utbildningarna, och vid dessa möten gavs de även utrymme att påverka institut- 
ionens verksamhet. Med organisationsförändringen ville mellanchefen minska betydelsen 
av denna uppdelning och skapa en mer enhetlig institution. Det skulle enligt honom stärka 
institutionen i förhållande till studentunderlag och även stärka dess position vid universitet. 
Förändringen skulle medföra en ny maktstruktur, där till exempel de ämnesansvariga inte 
längre självklart skulle ingå i den nya strukturen. Att det kunde påverka deras inflytande 
över institutionens verksamhet hade mellanchefen inte reflekterat över. 

En av de ämnesansvariga var en kvinna som enligt mellanchefen talade mycket vid alla 
möten, och det observerade mötet var inget undantag. Vid detta möte närvarade de ämnes-
ansvariga samt mellanchefen och ledningsgruppen. Förslaget till organisationsförändring 
fanns med som en punkt bland andra på dagordningen. Punkten hade redan varit uppe 
till diskussion vid tidigare möten och då väckt många frågor, och därför låg punkten vid 
detta tillfälle i slutet av dagordningen och mötestiden var väl tilltagen. Mellanchefen önskade 
att frågan skulle diskuteras ordentligt, även om han inte var beredd att backa om sitt 
förslag. När punkten kom upp till behandling var det den ämnesansvariga kvinnan som 
dominerade talutrymmet, med understöd av en manlig ämnesansvarig. Mellanchefen sade 
inte mycket utan fällde mest förtydligande och korta kommentarer. Inte heller de övriga 
mötesdeltagarna var speciellt aktiva under denna diskussion. Den väl tilltagna tiden blev 
onödig då diskussionen ganska snabbt ebbade ut. Kvinnan fick inget gehör för de invändningar 
hon framförde. 

Om förändringen genomfördes skulle kvinnan och de andra ämnesansvariga ha egna 
möten men inte längre ingå i institutionens mest centrala struktur. En rimlig tolkning är att 
hon skulle få mindre inflytande över institutionens hela verksamhet och därmed förlora en 
del av sin maktbas. När hon tog mycket talutrymme med funderingar om nödvändigheten 
och konsekvenserna av förändringen var det, enligt vår tolkning hennes sätt att försvara 
sin maktposition och göra motstånd mot förändringen. 

Vid samtalsintervjun efter mötet berättade mellanchefen att han alltjämt var fast besluten 
att genomföra den planerade förändringen. Han visste dessutom att han hade stöd av flera 
av de andra som deltog vid mötet – det hade framförts i enrum, även om det inte framkom 
under mötet. Han planerade redan för att sätta samman en ny grupp där vissa av de ämnes-
ansvariga skulle ingå, det var dock oklart vilka det skulle bli. Enligt honom skulle den nya 
gruppen bestå av personer som kunde ge viktiga bidrag till institutionens utveckling. 

Vår analys av mötet visar att mellanchefen har både formell makt och, trots att han inte 
talar speciellt mycket, social makt. Han har utformat dagordningen så att organisations-
förändringen ska hinna diskuteras ordentligt, men det är bara två personer som dominerar 
talutrymmet under denna punkt. Trots att de två som talar mycket inte stöder mellan-
chefens förslag känner han sig trygg i den sociala situationen: diskussionen kommer inte 
att kullkasta hans planer eftersom han vet att han har stöd från de andra. Kvinnan som 
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talar mycket får inget inflytande över utfallet eftersom hon endast bekräftas av en person. 
Under diskussionen framträder överhuvudtaget sparsamt med synliga bekräftelsemönster. 
Merparten av deltagarna sitter tysta. Det finns däremot ett outtalat stöd till mellanchefen, 
med andra ord en implicit bekräftelse. 

Exemplet ovan visar att det inte går att sätta likhetstecken mellan talutrymme och 
social makt, en analys som finner stöd hos Linell och Luckmann (1991). I likhet med 
dessa forskare menar vi att analyser av talutrymme är otillräckligt; de måste kompletteras 
med fördjupade analyser av det sociala sammanhanget, i vårt fall analyser av bekräftelse- 
mönster. I exemplet ovan synliggörs hur kvinnan trots stort talutrymme inte ges bekräftelse 
och inflytande. Även om mellanchefen (man) saknade tydliga bekräftelsemönster visste han 
dock att han hade stöd för förändringen från de andra medarbetarna, vilket gav honom 
social makt. 

5.2. Manlig homosocialitet som bekräftelsemönster
Flera kvinnor i projektet pekade ut manliga homosociala mönster som problematiska 
och begränsande, det vill säga att män med makt bekräftade varandra under möten. Det 
var samtidigt ett sätt som genus konstruerades. Under det andra mötet vi observerade 
var det framförallt två av männen, dekan och en administrativ chef, som återkommande  
bekräftade varandra, vilket skapade speciella villkor för de övriga deltagarna, både kvinnor 
och män.

Dekanen (man) kommer något sent till mötet. De andra har kommit i tid och har redan 
placerat sig runt bordet. Platsen vid bordets ena kortända är ledig och dekanen placerar 
sig där. En akademisk chef (kvinna) sitter redan på en stol till vänster om dekanen. Till 
höger om dekanen sitter fakultetens sekreterare (kvinna). De övriga som deltar vid 
mötet är något ojämnt fördelade med en övervikt på den vänstra sidan längs det stora 
och avlånga bordet. Utöver dessa tre finns runt bordet nästan alla av fakultetens mellan-
chefer, varav de flesta är män. Två andra personer deltar också vid mötet, en administrativ 
chef samt en av hans medarbetare. De sitter på bordets högra sida. 

Dekanen inleder mötet med att beklaga att dagordningen kommit ut först kvällen innan 
och gör därefter en kort genomgång av de olika punkterna som ska diskuteras. Det är 
dekanen som talar allra mest, sedan tar den administrativa chefen också mycket talutrymme. 
Vid varje punkt inleder dekanen med att beskriva punktens innehåll. Den adminis-
trativa chefen bekräftar och utvecklar det dekanen precis har berättat. När de båda 
männen talar tittar de ofta på varandra. Även om mötesdeltagarna endast i begränsad 
omfattning talar är de inte av kroppsspråket att döma passiva. Samtliga verkar upp-
märksamma på vad som sägs, de har blickarna riktade antingen mot dekanen eller den 
administrativa chefen. Visserligen har några sina datorer uppfällda men ingen ser ut att 
använda dem. Stämningen är lågmäld och känslouttrycken avmätta, mötesdeltagarna är 
uppmärksamma på vad som sägs, allt tycks flyta på. 
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Förutom den administrativa chefen är det endast ett fåtal personer som överhuvudtaget 
talar och i så fall gör de endast mycket korta inlägg. Till exempel gör en av mellan- 
cheferna (kvinna) ett förtydligande som rör hennes institution. Hon sträcker på sig, rättar 
till kavajslagen och drar ihop den svarta kavajen över brösten, harklar sig och talar 
sedan med relativt mörk röst. En tolkning av rörelsemönstret är att hon vill framstå 
som seriös, en lika rimlig tolkning är att hon är osäker. De män som undantagsvis har 
kortfattade inlägg gör liknande rörelser innan de talar och de har ett mörkt röstläge, 
vilket kan vara tecken på en vilja att visa seriositet men samtidigt framstår som osäkerhet. 
När mötesdeltagarna talar riktar de uppmärksamheten mot såväl dekanen som den 
administrativa chefen, ett bekräftelsemönster som förstärks ytterligare av att de båda 
männen återkommande möter varandras blickar. 

I sammanhanget har dekanen formell makt medan den administrativa chefen inte har 
det. Men de bekräftelsemönster som pågår, med bekräftande blickar från dekanen och 
de andra mötesdeltagarna, ger honom social informell makt. De övriga som deltar vid 
mötet, både kvinnor och män, verkar vara underordnade dem båda, dels för att de bara 
yttrar sig i undantagsfall, dels för att de inte talar avslappnat.

Dekanen behöver efter en kort stund gå till ett annat möte, där ett viktigt personalärende 
ska behandlas. En akademisk chef (kvinna) tar då över, med kommentaren att hon 
känner sig lite osäker inför detta men att hon ska försöka göra så gott hon kan. Mötet 
ändrar nu karaktär: många fler talar och den tidigare lågmälda, avmätta stämningen 
förändras. Inte bara för att fler talar utan för att de ämnen som diskuteras tycks väcka 
mycket mer känslor, som den akademiska chefen verkar besvärad av. Framförallt är det 
en av de deltagande kvinnorna som diskuterar akademins nya styrform i förhållande 
till den gamla: linjestyrning kontra kollegialt styre. Den administrativa chefen håller en 
mycket lägre profil när denna diskussion pågår, vilket leder till att han inte ges samma 
uppmärksamhet. 

Efter cirka en timme är det kaffepaus, och när mötet fortsätter är dekanen tillbaka. Den 
lugna, lite avmätta men likväl uppmärksamma stämning som fanns innan han gick åter-
kommer. Likaså återkommer mönstret att dekanen och den administrativa chefen talar 
mycket, liksom till varandra, och de andra mötesdeltagarna talar mindre eller inte alls, 
och då med sin uppmärksamhet riktad mot dekanen eller den administrativa chefen. 

I exemplet ovan är det dekanen som dominerar talutrymmet tillsammans med den administra- 
tiva chefen, varav den förra har formell makt och den semnare får informell makt av den 
bekräftelse han ges av framförallt dekanen. Mellan dessa män finns en tydlig samsyn. Även 
de övriga mötesdeltagarna ger dem bekräftelse. Det är de bekräftelsemönster som riktas 
mot de två männen som ger dem social makt, vilken ytterligare stärks av den homosocialitet 
som finns mellan dekanen och den administrativa chefen. Dessutom verkar samförståndet 
mellan de två männen skapa osäkerhet hos de övriga mötesdeltagarna.
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En iakttagelse som stärker tolkningen att det råder en speciell relation mellan männen som 
stärker deras sociala makt är att trots att dekanen skickade ut dagordningen så tätt inpå 
mötet verkar den administrativa chefen vara väl medveten om och därför förberedd på vad 
som kommer att tas upp under mötet. Det framgår av att han 
återkommande utvecklar de punkter som dekanen tar upp. 
De övriga mötesdeltagarna har dock inte haft tillräckligt med 
tid att förbereda sig inför det som behandlas på mötet, vilket 
skapar osäkerhet. 

Om dekanen och den administrativa chefen verkar känna sig 
trygga i mötessituationen, finns det flera tecken på att de övriga 
mötesdeltagarna inte gör det. När den akademiska chefen ska 
ersätta dekanen som ordförande känner hon sig osäker – trots att hon har lång erfarenhet 
av ledningsuppdrag inom universitet. En annan mellanchef (kvinna) visar med sitt kropps-
språk att hon vill framträda som seriös, samtidigt som hon framstår som osäker. Även 
mellanchefer som är män talar med en viss osäkerhet. 

Det var intressant att iaktta de scenskiften som skedde när dekanen lämnade mötet och när 
han kom tillbaka. När den akademiska chefen (kvinna) tog över började fler tala, men den 
administrativa chefen höll sig i bakgrunden och gavs heller inte samma bekräftelse. Den 
homosociala relationen mellan männen tycks således ha påverkat bekräftelsemönstren samt 
möteskulturen. När dekanen åter var på plats återkom också den möteskultur som präglades 
av en avmätt men likväl uppmärksam stämning, där normen var att endast dekanen och 
den administrativa chefen talade, de övriga endast i undantagsfall. 

5.3 Olika normer för olika ledare 
I flera av våra workshoppar kom talutrymmet att relateras till ledarideal. Under en sådan 
diskussion var det en man som uttryckte oro över en nyanställd chefskollega på samma nivå 
som han själv: hon talade för mycket under deras gemensamma möten. Om det finns en 
föreställning om att kvinnor talar mindre vid möten så stämde den inte alls in på henne. 
Mannen menade att hennes agerande var bekymmersamt. Han upplevde att hon inte bara 
talade för mycket på mötena utan dessutom engagerade sig i för många frågor. Trots att 
chefskollegan inte hade arbetat så länge vid universitetet hade det redan uppstått konflikter 
med underställda medarbetare när hon hade velat förändra väletablerade, men informella, 
hierarkier på arbetsplatsen. Mannen berättade vidare att hon hade sökt stöd av och velat 
samarbeta med andra chefskollegor, men med tanke på att hennes agerande utmanade 
normen och skapade konflikter var åtminstone han lite tveksam till att självklart ge henne 
sitt stöd och öppna upp för samarbete. Mannen menade att hon som ny chef borde ha 
avvaktat, först känt in stämningen och sedan gradvis tagit plats och lagt sig i diskussioner. 
Inte bara kastat sig in i en massa pågående och enligt mannen komplicerade frågor. 

Tidigare hade chefsgruppen där kvinnan och han ingick varit ett tydligt vi, nu var det på 
väg att luckras upp som en följd av hennes agerande. Han bekymrade sig extra mycket 
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över hennes sätt att vara därför att hon var kvinna, framförallt med hänsyn till hennes 
psykiska hälsa. Han upplevde att hon var aningslös inför vad hon utmanade och frågade 
sig om hon skulle klara av det motstånd som hon så småningom skulle möta.

Diskussionen bland deltagarna i gruppen kom inte att bekräfta mannens oro, utan istället 
riktades ljuset mot de underliggande normer som framträdde i hans berättelse: de normer 
som verkade finnas i chefsgruppen och de normer som säger vad som tolereras hos 
kvinnor. Så här sade en deltagare:

”Mycket intressant att det tycks finnas väldigt tydliga normer för ledarskap och sedan 
vad som händer när normerna bryts. Nu har man chans att titta på vad det är för normer. 
Och är det den här homogena gruppen som är önskvärd i ett ledarsammanhang? Eller 
är det önskvärt att ha en större mångfald i ett ledarsammanhang? Det finns ju många 
studier av hur en homogen grupp skapas och hur otroligt svårt det är att ta sig in i den. 
Samt att det är av betydelse att normkritiskt undersöka hur normen görs.”

Samtalen fortsatte att kretsa kring ledarideal. För deltagarna hade mannens syn på 
situationen synliggjort att det åtminstone för chefer på lägre nivåer fanns en norm som  
föreskrev försiktighet, ingen fick sticka ut och det skulle råda samförstånd i chefsgrupperna. 
Denna norm verkade inte heller tillåta mångfald. 

Några deltagare menade att män på högre positioner vid universitetet inte tycktes omfattas 
av lika begränsande normer. Dessa män kunde ta stort utrymme i det offentliga och 
föreföll inte ha några problem med att sticka ut. Kvinnor på samma höga positioner fram-
trädde inte med samma säkerhet. Kontentan av diskussionen var att normer för ledarskap 
varierade med hierarkisk position och kön. På de lägre nivåerna fanns begränsande normer 
för både kvinnor och män, medan det på de högsta nivåerna fanns mycket större frihet för 
männen än för kvinnorna. 

5.4. Ledarideal som skapar osäkerhet
Vid flera workshoptillfällen diskuterades vilka ledarideal som fanns vid Malmö universitet. 
Bakgrunden var att flera av kvinnorna i projektet återkommande undrade om de dög som 
ledare. De upplevde att de fick anstränga sig extra mycket för att nå upp till normen, något 
som de tyckte framträdde tydligt under vissa möten. Denna erfarenhet kan illustreras av 
ett citat från en intervju med en kvinna som berättade hur hon känner inför vissa möten: 

”Ta på sig svarta kavajen och vara formellt klädd och uttrycka sig ganska formellt […] 
Som jag uppfattar det, att ska det gå hem här så måste man vara ganska manlig i sitt sätt 
att ta ton och begära ordet och vem man tittar på och vem man bekräftar och när man 
hugger för att få en replik och så.” 

Kvinnan upplevde att hon behövde ikläda sig ett bestämt beteende, uppfylla ett manligt 
ideal, för att känna att hon dög – trots att hon var högt meriterad, hade relativt lång 
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erfarenhet av ledarskap, ledde en stor personalgrupp och åtnjöt gott anseende bland sina 
medarbetare och chefskollegor. Ledaridealet skapade likväl en osäkerhet hos henne. 

En annan av kvinnorna i projektet, som var något äldre och hade varit chef länge, till 
att börja med på låg nivå och idag på en relativt hög position, berättade att alla hennes 
förflyttningar uppåt hade berott på att hennes chefer, som varit män, hade frågat om hon 
kunde tänka sig att ta en ledande position. Därigenom hade 
hon fått sin legitimitet i sin chefsroll av sina överordnade. När 
hon var yngre hade hon funderat mer på om hon dög eller ej, 
idag tänkte hon sällan i de banorna. 

Men trots detta och trots att hon nu var hög chef beskrev hon 
sig själv som en ”vid-sidan-om-figur”. Hon sade att hon var 
bra på att driva processer, att få folk med sig, men att hon 
inte ville vara den som hela tiden skulle framträda. Hon hade 
märkt att det många gånger var svårt att få männen, men även 
ibland kvinnorna, i hennes ledningsgrupp att lyssna på de frågor 
hon tog upp. Men hon hade lärt sig att då fick hon helt enkelt ta upp dem vid ett senare 
tillfälle. Hon beskrev sin strategi för att få gehör bland männen på samma eller högre nivå: 

”Jag försöker resonera logiskt. Nu är det nog min personlighetstyp också. Åtminstone 
enligt den där personlighetstesten vi gjorde. Jag tar till logiken, jag tycker att känslorna 
kan vara rätt så oviktiga i sammanhanget. Det får man hantera liksom. Men jag ser ju 
att det påverkar och jag är nog rätt bra på att läsa av känslor och använda mig av det.”

Vid ett tillfälle observerade vi ett APT-möte som leddes av mellanchef (kvinna). Hon talade 
med ett högt tonläge och bad återkommande om ursäkt för vad som skulle tas upp på 
mötet och för att det fanns oklarheter i dagordningen. Även i sitt kroppsspråk utstrålade 
hon osäkerhet, exempelvis rörde hon sig oavbrutet fram och tillbaka vid tavlan. Många av 
oklarheterna kunde härledas till att hela institutionen skulle omorganiseras varför mycket 
av de oklarheter som fanns gick att återföras till förändringen, men samtidigt gjorde 
kvinnans röstläge och beteende att hon framstod som osäker i sin ledarroll. 

På ett annat möte skulle en kvinna presentera sig inför en grupp medarbetare när hon just 
hade tillträtt en hög chefspost. Hon ägnade merparten av tiden åt att tala om sina barn, 
sin familj och hur de hade flyttat runt i Sverige. Hon berättade däremot inget om vad hon 
hade för ambitioner eller vad hon ville uträtta på den arbetsplats som hon nu skulle leda. 
Hennes sätt att presentera sig väckte undran och skapade en osäkerhet bland åhörarna 
eftersom det förblev oklart vad hon ville göra i sin ledarroll. Nu kanske läsaren undrar 
om det alltså är fel att vara personlig och tala om sina barn och sin familj? Är inte det en 
inställning som reproducerar ledarskapet enligt en manlig norm som säger att privatli-
vet ska hållas skilt från arbetslivet? Förvisso, men om denna kvinna hade inlett med att 
säga att hon var medveten om hur hon förväntades presentera sig men valde att vara mer  
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personlig hade hon kunnat åstadkomma två saker: synliggjort en begränsande manlig 
norm och brutit mot den. Eftersom hon inte gjorde det väckte hennes sätt att presentera 
sig istället osäkerhet.

Även männen i projektet beskriver att de ibland känner sig 
osäkra i sin ledarroll i svåra situationer, till exempel inför 
svårlösta konflikter med enskilda medarbetare eller 
konflikter mellan medarbetare. Att arbetsbelastningen under 
perioder är mycket hög, ibland alltför hög, kan också leda till  
osäkerhet. Men – och det är den stora skillnaden mot  

kvinnorna – dessa män funderar inte över om de, som män, duger som chefer. De tänker 
inte att de behöver ta på sig den svarta kostymen och uppföra sig på ett traditionellt 
manligt sätt för att bli tagna på allvar i sin roll. En man sade med självklarhet att när han 
är chef så ska han bestämma. Han jämförde sig med statsministern eller andra på höga 
positioner som är satta att styra landet. 

Ingen av männen vi observerade visade heller någon osäkerhet när det gällde att leda 
möten. Ledarrollen tycktes i dessa situationer vara självklar för dem. En mellanchef (man) 
som ledde ett APT-möte verkade inte överhuvudtaget reflektera över att aktivitetsnivån i 
gruppen var låg utan fortsatte bara att prata. Institutionen stod vid detta tillfälle inför en 
omorganisering, men det behandlades inte alls på mötet. 

Den osäkerhet som framträder bland kvinnorna i projektet kan tolkas som ett uttryck för  
deras personligheter. Det går också att tolka deras beteende som strategier som de har utvecklat 
eftersom de har fått positiv bekräftelse på deras sätt att handla. Detta kan relateras till 
normerna för kvinnor som är chefer inom organisationen. I samtalen med deltagarna i 
projektet om ledarideal framträdde en komplex bild av att olika normer som gäller för 
kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer. Män verkar i större utsträckning uppleva 
att de är självklara i sina ledarroller. För chefer på lägre nivåer finns en manlig norm som 
likväl präglas av försiktighet och samförstånd, samt ett motstånd mot att någon sticker 
ut. På de högsta hierarkiska nivåerna finns också en manlig norm, men där är försiktighet 
inte ett ledord utan det finns en helt annan frihet i ledarskapet med möjlighet att ta mycket 
plats och att få stort inflytande – i alla fall för män. Kvinnorna på höga positioner verkar 
vara mer försiktiga. 

5.5. Summering
Vi har i detta kapitel analyserat hur genus konstruerades och hur bekräftelsemönstren såg 
ut under några möten vid Malmö universitet. I ett tidigt skede i projektet hade vi fokus på 
talutrymme, vilket utvecklades till att vi undersökte samspelet under möten. En viktig 
slutsats från våra analyser är att talutrymme inte automatiskt leder till inflytande och social 
makt. I detta har vi tagit stöd av begreppet ”bekräftelsemönster”. Social makt erhålls som 
ett resultat av direkta, subtila eller implicita bekräftelsemönster. Trots att kvinnor i många 
sammanhang talar mycket får de mindre bekräftelse än männen, vilket begränsar deras so-
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ciala makt och deras inflytande över viktiga beslut. Däremot kunde vi under mötena urskilja 
tydliga bekräftelsemönster mellan män, vilka stärker männens sociala makt. Kvinnor som 
talar mycket under möten upplevs dessutom bryta mot normerna för ledarskap, framför- 
allt de som gäller på de lägre hierarkiska nivåerna.  
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6. Avslutande diskussion
Tuija Muhonen och Cristina Liljeroth

Projektet Möten, makt och kön som här har rapporterats var en uppföljning och 
fördjupning av ett tidigare jämställdhetsprojekt, där det framkom bland annat att 
det fanns ett behov av att öka den kvalitativa jämställdheten vid Malmö universitet. 

För att göra det behövdes det i sin tur mer kunskap om hur möteskulturen gestaltade sig 
och hur ett konkret förändringsarbete kunde ta form. Syftet med det aktuella projektet 
var således 1) att öka kunskapen och medvetenheten om hur genus och andra former av 
kategoriseringar påverkar och ges betydelse i chefskapet, med särskilt fokus på möten, 
2) att skapa stödjande strukturer för att utveckla nya handlingsmönster för inkludering, 
jämställdhet och jämlikhet.

Projektet följde olika steg enligt en modell för lärande och förändring (Amundsdotter, 
2009). En översikt av processen ges i bilaga 1. Projektets förlopp visade att det var ett 
ändamålsenligt arbetssätt, vilket deltagarna även gav uttryck för vid utvärderingen. 

Jämfört med det tidigare projektet kunde vi till viss del skönja en större öppenhet att 
prata om genus och dess betydelse i den organisatoriska vardagen. Det märktes i grupp- 
diskussionerna samt i deltagarnas spaningar och analyser av möteskulturen. 

6.1. Strukturer och mönster som kvarstår
Mellan olika arbetsplatser på Mau finns det stora skillnader i graden av medvetenhet om 
vad jämställdhet och genus är och hur det görs. De som arbetar med jämställdhet och 
likabehandling i vid mening möter fortfarande emellanåt både ointresse och motstånd, av 
såväl män som kvinnor. Avgörande för jämställdhetsarbete är deltagarnas kunskapsnivå: 
vad de har för förkunskaper, vilket sammanhang de kommer från och vilken erfarenhet de 
har av jämställdhetsprojekt. Kunskap är inte enbart något man kan läsa sig till, man måste 
ta till sig kunskapen och kunna använda den i sin dagliga verksamhet för att identifiera, 
analysera och åtgärda negativa genusrelaterade mönster och strukturer.

I det förra projektet framkom att medarbetare som var kvinnor i större utsträckning än 
män hade utsatts för härskartekniker (Ås, 1978) såsom förlöjligande och osynliggörande. 
Ett exempel på osynliggörande i denna studie är ”lunchsituationen” som beskrevs på s. 29. 
Där gick dessutom tolkningarna av händelsen isär mellan kvinnor och män, vilket visar på 
vikten av att kunna analysera och diskutera det som sker i till synes oskyldiga situationer 
i vardagen. Detta är delvis en kunskapsfråga, men kräver även en förmåga att sätta sig in 
i andras situation. 

När det gäller talutrymmet under möten framkom det i den förra undersökningen att 
kvinnor upplevde att de fick mindre talutrymme och ofta blev avbrutna mitt i sina anföran-
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den. Den aktuella studien visade att även kvinnor kan ta stort talutrymme, dock förefaller 
det som att de inte blir lyssnade på, inte får gehör för sin sak eller till och med väcker 
viss irritation. Mängden talutrymme i sig verkar således inte vara avgörande, utan det 
avgörande är framförallt om de andra mötesdeltagarna bekräftar talaren eller inte. Olika 
möten har också olika status, vilket kan påverka hur aktiva deltagarna är och vilka som 
tar till orda. Något förenklat kan man skönja ett mönster där män är mer aktiva under 
möten som handlar om forskning och strategiska frågor och mindre aktiva under möten 
som handlar om utbildning och administrativa frågor. 

I likhet med den förra studien framkom en bristande transparens i beslutsfattande processer. 
Vissa chefer har förmöten där de bereder ärenden och på själva mötet klubbas sedan beslut 
igenom snabbt. Det medför att övriga mötesdeltagare inte har samma möjlighet att reflektera 
över frågorna och påverka besluten.

Kvinnor tar större ansvar för det så kallade institutionella eller akademiska hushållsarbetet 
(Bird, Litt & Wang, 2004). De tar större ansvar för administrativa uppgifter, känsloarbete, 
studentkontakter och allmänna trivselfaktorer, det vill säga uppgifter som är viktiga för 
att verksamheten ska löpa smidigt, men som undervärderas eller tas för givna. Dessa 
uppgifter tar tid och energi men är inte meriterande och märks inte i löneutvecklingen (se 
t.ex. Amery m fl, 2015). Män upplevs ofta få mer administrativt stöd och förväntas inte 
sköta administrativa sysslor i samma utsträckning som kvinnor. Kvinnor ställer inte heller 
alltid lika stora krav på sina kollegor som är män som på sina kollegor som är kvinnor.

När vi arbetar med jämställdhet inom akademin bör vi vara medvetna om hur vi formulerar 
problemet. Som Liisa Husu påpekar är det viktigt att inte framställa kvinnor som problemet 
utan akademin som problematisk (Husu, 2001, s 173). Ojämställdheten i högskolesektorn 
bör inte definieras som kvinnors problem så att de framstår som bristfälliga på olika sätt 
eller som passiva offer vilka med hjälp av coachning eller andra individriktade insatser kan 
anpassas till rådande strukturer. Även om kvinnoinriktade insatser som mentorskap och 
nätverk för kvinnor kan fylla en positiv och stärkande funktion så förändrar den typen av 
insatser inte lärosätet som organisation. Det är viktigt att betrakta kvinnor som aktörer 
som kan göra motstånd och åstadkomma förändringar inom akademin.

6.2. Jämställdhetsintegrering 
Alla Sveriges lärosäten6  och ett stort antal andra myndigheter har fått regeringsuppdrag 
för att arbeta med jämställdhetsintegrering (JI) som metod för att öka jämställdheten i den 
egna verksamheten. Omvärlden, lärosätenas uppdragsgivare (Utbildningsdepartementet)  
och dess samarbetspartner (företag, organisationer, idéburen sektor och offentliga 
verksamheter) har även de fokus på jämställdhet i sina organisationer och många har 
Ji-uppdrag, vilket bidrar till att frågan om jämställdhet kan lyftas i arbetet på ledningsnivå. 
Ett uttryck för detta är att jämställdhet är ett tydligt kvalitetskriterium i utvärderingen av 
universitetens kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskar-
nivå. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är den myndighet som genomför utvärderingar 
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av lärosätena för att säkerställa hög kvalitet i verksamheten. I de utvärderingar från UKÄ 
som nu genomförs förväntas lärosäten kunna beskriva hur de på ett aktivt sätt integrera 
jämställdhetsaspekter i alla utbildningars innehåll och i hur undervisning genomförs samt 
hur kvalitetsstyrningen organiseras vid lärosätet. Vidare har #metoo-uppropen satt fokus 
på genus och jämställdhetsfrågor både nationellt och internationellt. Kraften i uppropen 
har också gett framtidshopp om att saker och ting kan förändras till det bättre. 

I faktarutan ges exempel på jämställdhetsintegrerande arbete vid Mau. En del av mellan-
cheferna har börjat att aktivt föra en dialog med medarbetare om jämställdhet och lika-
behandling av studenter. Det har bland annat satt igång förändringar och lett till samtal 
om hur lärarna kan jobba på ett mer jämställdhetsintegrerat sätt, genom att i utbildning 
se över kursinnehåll, val av litteratur, undervisnings- och examinationsformer samt hur de 
håller sina möten osv. 

Sedan det förra projektet avslutades har den gemensamma kunskapen om kön och makt 
i akademin ökat bland ledare vid Mau. Ett jämställdhetsintegerat ledarskapsprogram har 
tagits fram och genomförts tillsammans med ett antal chefer. Vidare har Mau:s lednings-
grupp deltagit i en kunskapshöjande dialog om hur kön och makt görs i akademin samt 
i en workshop har det förts samtal om härskartekniker och sexuella trakasserier utifrån 
#akademiuppropet som var ett av de upprop som kom kopplat till  #metoo hösten 2017.

Att Malmö högskola i början av 2018 blev Malmö universitet medförde att en mängd 
styrdokument och beslutsprocesser reviderades, vilket även innebar att de jämställdhets-
integrerades. Idag ställs krav på kartläggning och analys innan beslut fattas på ett mer 
proaktivt sätt än tidigare.

Samtidigt har arbetet med att bli universitet medfört en ökad stress bland medarbetare 
i organisationen, eftersom många projekt och processer pågår parallellt. Den medarbe-
tarundersökning som genomfördes 2018 visade att kvinnor upplevde något högre stress- 
relaterade symtom i arbetet än män. Mau strävar efter att öka det kollegiala inflytandet, 
vilket ses som något positivt och efterlängtat av många lärare och forskare. Hur den ökande 
kollegialiteten kan bidra till en ökad kvalitativ jämställdhet i organisationen är en fråga 
som behöver samtalas om och följas upp de kommande åren.

6 Uppdraget att jämställdhetsintegrera gavs till lärosäten i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor 
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Fakta om Mau:s arbete med Ji genom mer proaktiva stöd-, analys- 
och styrprocesser:

• I processen att planera, budgetera och följa upp verksamheten samt  
kompetensförsörjningsplanering ställs krav på kartläggning och analys ur 
ett genusperspektiv

• Fördelning av forskningstid mellan kvinnor och män kan följas upp genom 
verktyget jämställdhetsnyckeltal i Sila 

• En metod för lönekartläggning och analys har tagits fram

• Vid utlysningar av interna medel för forskning, meritering ställs krav på 
Ji både i ansökan och i bedömning och värdering

• I utbildningsprogram och forskarskolor ställs krav på Ji i innehåll, under-
visning och examination samt att det finns kunskap om genus och makt i 
handledning/lärargrupper

• Flera arbetsplatser har påbörjat ett arbete för att med hjälp att kartläggning 
och analys av den egna arbetsplatsen mer medvetet se över och tänka runt 
resursfördelning och arbetsfördelning.

• Flera arbetsplatser har idag fokus och styrning av samtalstid på möten så 
att både kvinnor och män får komma till tals och bli lyssnade på. Här har 
även arbetats med att se över hur dagordningen ser ut.
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Bilagor
Bilaga 1. En övergripande processbild av projektet
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Bilaga 2. En kvantitativ jämförelse mellan år 2010 och 2017 
Den tidigare rapporten (Muhonen et al., 2012) framgick att det rådde kvantitativ 
jämställdhet bland Mau:s mellanchefer. Den kvantitativa jämställdheten fanns kvar 2017 
och hade till och med stärkts på flera hierarkiska nivåer. Könsfördelningen bland akademiska 
ledare (chefer över lärarpersonal) är fortfarande jämn, det vill säga ligger inom intervallet 
40–60 procent. I augusti 2017 var tre av fem dekaner män, att jämföra med 2012 då 
samtliga dekaner var män. Rektor och förvaltningschefen är kvinnor; 2010 innehades 
båda befattningarna av män. Tabell 1 visar en jämförelse mellan 2010 och 2017 per fakultet. 
Den största skillnaden mellan 2010 och 2017 rör fakulteten Kultur och samhälle, där 
andelen mellanchefer har ökat genom att en chefsnivå har tillförts under prefekt. Denna 
organisationsförändring gjordes för att skapa en bättre verksamhet och arbetsmiljö för 
medarbetare och chefer. 

Tabell 1. Andelen kvinnor i olika positioner 2010 och 2017 (%). 

Fakultet Mellanchefer Lärare Studenter

År 2010 2017 2010 2017 2010 2017

Lärande och samhälle 33 38 59 58 75 75

Hälsa och samhälle 75 75 69 66 85 82

Kultur och samhälle 40 64 48 48 69 62

Teknik och samhälle 0 0 26 29 38 34

Odontologiska fakulteten 40 43 56 62 63 64
 
Anm: 2017 års uppgifter om lärare är hämtat från Sila Malmö universitet, vilket visar ett medelvärde av årsarbetskraft för perioden 

jan–dec 2017; om chefer är hämtat från JämiX 2016; om studenter är hämtat från Sila Malmö universitet den 21-mars 2017. 2010 

års uppgifter från Muhonen et al., 2012. På Teknik och samhälle fanns det inga mellanchefer 2010, och 2017 var alla mellanchefer 

män.

Andelen kvinnor bland professorerna har varierat genom åren, med ett medelvärde på 37 
procent under de senaste 10 åren. Dock har andelen kvinnor bland professorer minskat 
de senaste åren till att nu vara nere på 34 procent. När det gäller könsfördelningen bland 
studenter har det dock inte skett några större förändringar: 2010 var andelen kvinnor 66 
procent och 2017 var den 68 procent.
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