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I denna rapport beskrivs och analyseras det motstånd 
som upplevts i projektet The Yes Ways insatser för 
jämställt innovationsfrämjande. Förhoppningen är att 
det ska göra det lättare att identifiera och bemöta 
motstånd i sådana insatser. Rapporten inleds med en 
sammanfattning av tidigare kunskaper om motstånd i 
jämställdhetsinsatser. Därefter beskrivs och analyseras 
det motstånd som upplevts i The Yes Way och de stra-
tegier som använts för att bemöta det. I slutet finns tips 
på hur motstånd kan hanteras och en litteraturlista för 
fördjupande läsning.

Rapporten är skriven av innovationsforskaren Malin 
Lindberg som har lång erfarenhet av att studera och 
stötta insatser för jämställt innovationsfrämjande i 
Sverige och internationellt. Projektet The Yes Way 
drivs 2018-2020 av Ideon Innovation med finansiering 
från Vinnova. I projektet medverkar Venture Lab 
vid Lunds universitet, Blekinge Business Incubator, 
Handelshögskolans SSE Business Lab, Movexum, 
Bizmaker, Peak Region Science Park, Jämställd 
Utveckling Skåne, med flera. Mer info om projektet 
finns på www.theyesway.se.

Inledning
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I detta avsnitt sammanfattas tidigare kunskaper om motstånd i jämställdhetsinsats-
er. Vetenskapliga studier av företag, kommuner och andra organisationer i Sverige 
visar att förändringsprocesser skapar osäkerhet, oro och stress hos de människor 
som berörs, vilket kan framkalla motstånd (Amundsdotter m.fl. 2015, Lindholm 
2011, Sundin & Göransson 2010). Särskilt jämställdhetsinsatser har visat sig väcka 
motstånd hos vissa, baserat på ovilja, ointresse eller okunskap. 

Motstånd förekommer även på olika nivåer i organisationer och samhälle (Amunds-
dotter m.fl. 2015, Lindholm 2011, Sundin & Göransson 2010). På en personlig nivå 
kan enskilda individer motsätta sig förändring genom ilskna reaktioner eller ointres-
serat avfärdande. På en organisatorisk nivå kan byråkrati försvåra förändring genom 
utdragna beslutsprocesser eller bristande tilldelning av mandat och resurser. På en 
samhällelig nivå kan ideologiska och institutionella intressekonflikter om normer 
och regelverk bidra till att upprätthålla den rådande ordningen. 

Motstånd i jämställdhetsinsatser kan uttryckas både av dem som gynnas och miss-
gynnas av den rådande ordningen (Vidén & Lindberg 2017). De som gynnas kan 
känna sig hotade och osäkra när deras privilegier ifrågasätts. De som missgynnas 
kan motsätta sig förändring för att undvika att framstå som avvikare eller offer. 
Exempelvis kan vissa kvinnor i ledande positioner ta avstånd från jämställdhetsin-
satser eftersom de är rädda för att förlora den status de lyckats uppnå trots ledar-
skiktets mansdominans.

Motstånd i 
jämställdhetsinsatser kan 
ta sig olika uttryck. Här är 
några exempel på de former 
av motstånd som urskilts i 
tidigare studier:

Tidigare kunskaper

Aktivt motstånd
Öppet ifrågasättande av jämställdhets-
insatsernas motiv, form eller innehåll 
(Pincus 1998)

Passivt motstånd
Ointresse för jämställdhetsinsatserna 
eller uteblivet agerande (Pincus 1998)

Pastoralt motstånd
Jämställdhetsinsatserna påstås vara 
viktiga men prioriteras lägre än andra mål 
och insatser (Amundsdotter m.fl. 2015)

Reglerande motstånd
Jämställdhetsinsatserna motverkas av 
byråkrati och fragmenterad ansvarsför-
delning (Amundsdotter m.fl. 2015)

Repressivt motstånd
Förlöjligande eller bestraffning av 
jämställdhetsinsatserna (Amundsdotter 
m.fl. 2015)
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Hantering av motstånd

När motstånd uppstår kan det ses som 
ett tecken på att jämställdhetsinsats-
erna prickat rätt, i bemärkelsen att de 
lyckats ringa in och utmana ojämställda 
könsmönster (Amundsdotter m.fl. 2015). 
Motståndet ger en fingervisning om 
vilka normer som behöver förändras för 
att uppnå jämställda verksamheter. Det 
innebär att motståndet kan användas 
som en vägvisare till förändring, istäl-
let för att vara en bromskloss (Vidén & 
Lindberg 2017). Nyfikna följdfrågor till 
den som uttrycker motståndet kan vara 

ett sätt att öka insikten i orsaken till 
rådande könsmönster och möjliga 
vägar till förändring. Ett annat sätt kan 
vara gemensam reflektion i arbets-
gruppen/organisationen om hur 
motståndet kan förstås och hanteras.

En annan strategi för hantering av 
motstånd är att hänvisa till lagar, styr-
dokument och fakta som underbygger 
jämställdhetsinsatser (Amundsdotter 
m.fl. 2015). Ytterligare en variant är att 
erbjuda expertis och stöd i jämställd-
hetsinsatserna. Det kan även betonas 
att jämställdhetsinsatserna är en 
gemensam uppgift för hela gruppen/
organisationen. En annan förekom-
mande strategi är att bortse från de 
personer som utövar motståndet och 
istället fokusera på dem som är mest 
förändringsbenägna.

I vissa fall kan de som utövar 
motstånd ombes att lämna 
rummet eller helt avstå 
från att delta i den fortsatta 
förändringsprocessen.
Aktiv involvering av de människor som 
berörs har visat sig minska motstånd 
vid förändringsprocesser (Lindholm 
2011, Sundin & Göransson 2010). 
Detta eftersom oron för förändring 
kan mildras genom ökad kunskap, 
information, reflektion och inflytande. 
Involveringen kan dock försvåras av 
passivt motstånd bland deltagare som 
visserligen anmäler sig till planerade 
träffar men lämnar sent återbud eller 
ägnar sig åt mobilen/datorn under träf-
farna. För att hantera sådant motstånd 
kan det krävas att högsta ledningen 
uttrycker sitt stöd för jämställdhetsin-
satserna genom eget aktivt deltagan-
de och tilldelning av tillräckligt med 
mandat och resurser för att kunna 
åstadkomma reell förändring.
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Erfarenheter i The Yes Way

I detta avsnitt beskrivs det motstånd som upplevts i The Yes Way och de strate-
gier som använts för att bemöta det. The Yes Way initierades eftersom det finns 
en växande vilja bland Sveriges innovationsfrämjare att uppnå en jämnare köns-
fördelning bland dem som tar del av deras innovationsstöd i form av rådgivning, 
finansiering, inkubatorprogram m.m. Motivet är dels att möta de ökande kraven på 
jämställdhet och hållbarhet från finansiärer, ägare och andra intressenter. Ett annat 
motiv är att tillvarata idéer, kompetenser och drivkrafter hos en större del av befolk-
ningen för att möta framtidens behov av nya varor, tjänster och verksamheter.

Jämställt innovationsfrämjande
I The Yes Way samarbetar innovationsfrämjare från olika delar av landet 
för att utveckla sina kompetenser och metoder för jämställt innovations-
främjande. Ambitionen är att förändra den rådande könssegregeringen 
i innovationsfrämjande verksamheter, det vill säga att kvinnor är under-
representerade bland dem som tar del av offentligt och privat innova-

tionsstöd i Sverige. Ambitionen är även att förändra könshierarkin inom 
innovationsfrämjandet, där kvinnor och deras innovationer traditionellt 

värderats lägre än män(s) vid bedömning av innovationshöjd, affärs-
mässighet och tillväxtpotential. Dessutom är ambitionen att förändra 

könsstereotypa föreställningar om kvinnor och mäns kompetenser och 
engagemang i innovation och företagande.

För att dokumentera projektdeltagar-
nas upplevelser av motståndet har 
det genomförts en webbenkät som 
besvarats av 23 projektdeltagare hösten 
2019, två webbseminarier med totalt 
11 projektdeltagare hösten 2019, samt 
två intervjuer med projektledaren våren 
2018 och hösten 2019.

The Yes Ways jämställd-
hetsinsatser har gett upphov 
till motstånd från vissa 
medarbetare, chefer, ägare, 
inkubatorbolag, finansiärer, 
samverkansparter och andra.
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I detta avsnitt ges exempel på projektdeltagarnas 
upplevelser av olika former av motstånd i The Yes Ways 
insatser för jämställt innovationsfrämjande. Exemplen 
har delats in i de motståndsformer som ringats in i 
tidigare studier: aktivt motstånd, passivt motstånd, 
pastoralt motstånd, reglerande motstånd och repressivt 
motstånd.

Upplevelser av motstånd
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Aktivt motstånd – 
ifrågasättande av motiv, 
form eller innehåll

Aktivt motstånd har erfarits i The Yes 
Way i form av ifrågasättande av projek-
tets motivering, utformning och inne-
håll. Bland annat har det ifrågasatts 
att jämställdhet skulle vara relevant att 
beakta i innovationsfrämjande verk-
samheter. Vissa har hävdat att det är en 
felaktig utgångspunkt att innovations-
främjandet inte är jämställt och att män 
och kvinnor skulle behandlas olika. Flera 
har påstått sig kunna bortse från kön i 
sitt bemötande av kollegor och bolag. 
Påvisade könsskillnader i innovations-
främjandet har av vissa påståtts bero 
på att kvinnor är mindre intresserade av 
innovation och företagande. Andra har 
framhållit att det är kvinnors egna ansvar 
att ta för sig mer, intressera sig mer för 
tekniska områden och ta del av innova-
tionsfrämjande verksamheter. Det har 
uttryckts en oro för att innovationsfräm-
jandet riskerar att bli alltför tandlöst 
om det breddas till att omfatta även de 
innovationer, affärsidéer och branscher 
som kvinnor ofta är engagerade i. Vissa 
har påtalat risken att de dessa inte är 
tillräckligt framgångsrika och håller för 
låg kvalitet.

Vid The Yes Ways aktiviteter har enstaka 
deltagare – oftast män – stoppat upp 
processen genom att invända mot 
grundläggande utgångspunkter. Vissa 
har argumenterat för att den ojämna 
könsfördelningen i innovationsfrämjan-
det är en ren slump, eftersom kvinnor 
likväl som män fritt kan välja väg i livet. 
En annan invändning har varit att det 
är kontraproduktivt att ställa grupper 
mot varandra genom att påtala köns-
skillnader i innovationsfrämjandet. Vissa 
har hävdat att projektet är omotiverat 
eftersom de själva inte upplevt eller sett 
någon ojämställdhet i verksamheterna. 
Andra har känt sig utpekade i egenskap 
av män och framhållit att män som grupp 
inte kan ställas till svars för rådande köns-
mönster. Vissa har argumenterat att det 
är lönlöst att försöka uppnå jämställdhet, 
på grund av skillnader mellan kvinnors 
och mäns biologi, könsroller, intressen 
m.m. I många fall har invändningarna 
handlat om en ovilja eller ointresse att 
förändra den etablerade ordningen. I 
vissa fall har det dock visat sig handla 
om ett sätt att lära sig något nytt genom 
att ställa kritiska frågor.
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Passivt motstånd har erfarits i The Yes 
Way i form av ointresse för jämställdhets-
insatserna eller uteblivet agerande för 
att genomföra dem. Det har bland annat 
tagit sig uttryck i uteblivet deltagande i 
projektets aktiviteter eller avbokning-
ar av deltagandet i sista stund. Under 
aktiviteterna har vissa visat sitt ointresse 
genom att ägna sig åt mobilen/datorn 
istället. När projektet presenterats 
vid andra aktiviteter har vissa lämnat 
rummet eller avbrutit presentationen 
med motiveringen att det inte finns 
tillräckligt med tid. Några motiverar sitt 
uteblivna engagemang med att de inte 
vågar uttrycka sina åsikter om jämställd-
hetsinsatserna eftersom det är lätt att 
klassas som kvinnofientlig. Det passiva 
motståndet har även tagit sig uttryck i 
avsaknad av aktiv stöttning av projektets 
insatser och uteblivet agerande i den 
vardagliga verksamheten. I vissa fall har 
stödet uttryckts muntligt men inte åtföljts 

av praktisk handling. Det har ibland 
uppfattats som att de låtsas hålla med 
för att de anser sig vinna på en sådan 
framtoning. Vissa hävdar bestämt att de 
inte behandlar män och kvinnor olika, 
men ses i praktiken upprätthålla befint-
liga könsmönster. En projektdeltagare 
noterar vid ett av webbseminarierna att 
de innovationsfrämjande sammanhang-
en ofta utformats på ett sätt som gör 
det avskräckande eller ointressant för 
kvinnor att delta där.

Passivt motstånd – 
ointresse eller uteblivet 
agerande
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Pastoralt motstånd – 
påstås vara viktigt men 
prioriteras lägre

Pastoralt motstånd har erfarits i The Yes 
Way i form av att jämställdhetsinsatserna 
påstås vara viktiga men prioriteras lägre 
än andra delar av verksamheten. Några 
har menat att jämställdhetsinsatserna 
kommer vägen för annan verksamhet, 
som då tvingas stå tillbaka i alltför stor 
utsträckning. Det har även ifrågasatts 
om jämställdhetsinsatser behöver priori-
teras just nu. Andra upplever att proble-
met med ojämställdhet förstoras. Vissa 
menar att det känns tjatigt att behöva 
höra ordet jämställdhet hela tiden. 
Några vittnar om en trötthet över att 
behöva lägga energi på en omdanande 
förändringsprocess. Andra har uttryckt 
en ren ovilja att förändra sina etablerade 
verksamheter, samtidigt som jämställd-
het påstås vara viktigt på ett generellt 
plan.

Det pastorala motståndet har även tagit 
sig uttryck i utspädning av jämställd-
hetsfokuset till att även omfatta mång-
fald eller hållbarhet. På så sätt minskas 
betoningen av jämn representation och 
maktfördelning mellan män och kvinnor, 
för att istället handla om mer generella 
och abstrakta värdegrundsfrågor. Ett 
annat sorts pastoralt motstånd är frus-
trationen över att det inte kan arbetas 
med ”riktiga saker” istället för med 
jämställdhet. Vissa har framhållit risken 
att innovationsfrämjandets traditionella 
fokus på teknikhöjd och industriella 
produkter överges när andelen kvinnor 
ska ökas bland innovatörer och företa-
gare. Detta eftersom kvinnor ofta driver 
andra sorters innovationer och affär-
sidéer. Någon har framhållit att det bara 
finns ett korrekt sätt att se på tillväxt och 
att det är ekonomiska sådan.
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Reglerande motstånd 
– hindrande byråkrati 
och fragmenterad 
ansvarsfördelning 

Reglerande motstånd har erfarits i 
The Yes Way i form av byråkrati och 
fragmenterad ansvarsfördelning i de 
innovationsfrämjande verksamheterna. I 
vissa fall har det handlat om att nödvän-
diga beslut för att kunna genomföra 
jämställdhetsinsatser dröjer eller uteblir. 
Det har även framförts argument om att 
de innovationsfrämjande verksamheter-
na inte kan förändras inifrån på grund av 
krav och direktiv från finansiärer, ägare 
och ledning. De indikatorer och mätetal 
som används för att bedöma bolagens 
och verksamhetens framgång handlar 
sällan om jämställdhet, utan premierar 
snarare motsatsen. I vissa fall har även 
ideologiska motsättningar i det politiska 
styret på lokal, regional eller nationell 
nivå medfört att jämställdhetsinsatser 
inte premierats på ett entydigt och lång-
siktigt sätt.

Reglerande motstånd har även erfarits 
i form av att ansvaret för jämställdhets-
insatserna separerats från kärnverk-
samheten till parallella verksamheter 
eller enstaka individer (ofta kvinnor). På 
motsvarande sätt har inflytandet över 
vissa viktiga beslut i de innovationsfräm-
jande verksamheterna i vissa fall sepa-
rerats till de privata nätverk som vissa 
män byggt upp som ett komplement 
till sina professionella verksamheter. Där 
kan beslut om prioriteringar, tjänstetill-
sättningar, resursfördelning och annat 
i innovationsfrämjandet formas utan 
demokratisk insyn. De kvinnor – och 
även vissa män – som står utanför dessa 
nätverk kan uppleva maktlöshet när de 
försöker påverka innovationsfrämjandet 
i andra riktningar. Det kan krävas mycket 
energi att ge sig in i en sådan maktkamp, 
vilket innebär att många hellre avstår.
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Repressivt motstånd 
– förlöjligande eller 
bestraffning

Repressivt motstånd har erfarits i The 
Yes Way i form av förlöjligande eller 
bestraffning av jämställdhetsinsatserna. 
Det har bland annat avfärdats som ett 
projekt för kvinnor som vill koordinera 
sin menscykel. Vissa i personalen har 
ironiserat över projektet vid möten med 
samverkansparter. Andra har kallat det 
för opportunistiskt eftersom det råkar 
vara trendigt att söka projektfinansie-
ring för jämställdhetsinsatser just nu. 
Det har hävdats att projektet inte åstad-
kommer inte ”ett jävla skit”. En annan 
åsikt är att projektet inte borde ”hålla 
på så mycket med feminism” och att det 
skulle behöva tonas ned för att kunna 
accepteras av fler. 

Repressivt motstånd har även erfarits i 
form av könsstereotypa och sexistiska 
skämt från vissa ledare och inkuba-
torbolag. Någon har uttryckt att om 
ordet jämställdhet sägs igen ”så kräks 
jag”. Andra menar att det är de kvinnor 
som är underrepresenterade själva bär 
ansvaret för att intressera sig mer för 
teknik och industriell innovation, så att 
de passar in i den innovationsfrämjande 
verksamhetens etablerade normer och 
fokusområden. När kvinnor söker sig 
till innovationsfrämjande verksamheter 
bedöms deras innovationer och affär-
sidéer ofta ha bristande kvalitet och 
tillväxtpotential.
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I detta avsnitt ges exempel på hur projektdeltagarnas 
bemött motståndet i insatserna för jämställt innovations-
främjande. Exemplen har delats in i de fem övergripande 
strategier som utkristalliserat sig i dokumentationen av 
motståndet: motivering, kunskap och exempel, nyfiken-
het, mobilisering och tålamod.

Bemötande av motstånd
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Motivering

Flera av projektdeltagarna i The Yes Way 
har bemött motståndet genom att moti-
vera jämställdhetsinsatserna på ett sätt 
som överensstämmer med målgrup-
pens intressen. En vanlig motivering har 
varit att jämställdhetsinsatser bidrar till 
ekonomisk tillväxt och lönsamma bolag, 
i linje med innovationsfrämjandets tradi-
tionella fokus på sådana parametrar. En 
annan motivering är att jämställdhetsin-
satserna bidrar till bättre idéer och inno-
vationer genom ökad kreativitet och 
diversifiering. Det har även framhållits 
att jämställdhetsinsatserna bidrar till att 
säkerställa framtida kompetensförsörj-
ning genom att framstå som en attraktiv 
arbetsgivare med en öppen och inklu-
derande organisationskultur. 

Att bidra till en bättre framtid 
för kommande generationer 
är en annan motivering, där 
det framhålls att jämställdhet 
är en central pusselbit för att 
uppfylla FN:s globala hållbar-
hetsmål i Agenda 2030. 

genom att i förväg formulera snabba 
fakta och slagkraftiga argument, som 
svar på återkommande invändningar. De 
inspirerande exempel som presenterats 
har ofta bestått av fallbeskrivningar av 
tidigare jämställdhetsinsatser i innova-
tionsfrämjande verksamheter och andra 
sammanhang i Sverige och internatio-
nellt. I exemplen har särskilt verktyg 
och resultat lyfts fram, för att underlätta 
praktisk handling och synliggöra vinster-
na med jämställdhetsinsatser. Samtidigt 
har de som uttryckt motståndet inte 
alltid varit mottagliga för de kunskaper 
och exempel som presenterats.

Kunskap och exempel

Många av projektdeltagarna i The 
Yes Way har bemött motståndet mot 
jämställdhetsinsatserna genom att 
presentera kunskap och exempel. 
Kunskapen har bland annat omfattat 
statistik, forskningsresultat samt lagar 
och riktlinjer inom jämställdhetsom-
rådet. Förhoppningen har varit att 
kunskapen ska öka förståelsen för varför 
jämställdhetsinsatser behövs och hur 
rådande könsmönster kan förändras. 
Trovärdiga fakta och forskning har även 
varit ett sätt att öka jämställdhetsin-
satsernas status och legitimitet. Vissa 
projektdeltagare har förberett sig inför 
presentationer och andra aktiviteter 

Hållbarhetsmålen beskrivs som ett 
sammanhållande paraply som minskar 
risken för så kallade målkonflikter, det 
vill säga att olika utvecklingsspår konkur-
rerar om verksamhetens begränsade 
resurser i form av arbetstid, pengar och 
uppmärksamhet.
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Nyfikenhet

Flera av projektdeltagarna i The Yes Way 
har bemött motståndet genom nyfikna 
frågor och öppen dialog istället för att 
avfärda den som uttrycker motståndet 
genom motargument. Frågorna har 
bland annat handlat om vad den som 
uttrycker motståndet själv anser om 
rådande könsmönster ur ett rättvise- 
och tillväxtperspektiv, vad denne själv 
lägger i begreppet jämställdhet och vad 
denne tycker borde göras för att uppnå 
jämställdhet. 

Mobilisering

Vissa av projektdeltagarna i The Yes 
Way har bemött motståndet genom att 
mobilisera stöd för jämställdhetsinsats-
erna på olika nivåer och fronter i de inno-
vationsfrämjande verksamheterna. Det 
har bland annat handlat om att förankra 
insatserna hos såväl högsta ledningen 
som mellanchefer, personal, inkubator-
bolag och andra. Det har även handlat 
om att förse alla berörda aktörer med 
samma grundkunskap om (o)jämställd-
het. En projektdeltagare har säkerställt 
att jämställdhet ingår i personalens 
arbetsbeskrivningar, för att klargöra att 
det är en del i deras ordinarie arbets-
uppgifter, inte ett frivilligt tillval. De som 
utövat motstånd har i vissa fall konfronte-
rats i individuella samtal. Motståndet har 
även påtalats för verksamhetens arbets-
ledare, med krav på konkreta åtgärder 
från dennes sida. Flera projektdeltagare 
har verkat för att ägare och ledning ska 
ta jämställdhetsfrågan på allvar, uttala 
sitt stöd för jämställdhetsinsatserna och 
avsätta tillräckligt med resurser för att 

de ska kunna bedrivas på ett tillräckligt 
omfattande och långsiktigt sätt.

Flera av projektdeltagarna i The Yes 
Way har bemött motståndet genom att i 
första hand mobilisera de som redan är 
motiverade och villiga att aktivt arbeta 
för jämställt innovationsfrämjande. Istäl-
let för att tillåta att enstaka motståndare 
stoppar upp hela processen läggs då 
energin på att komma framåt tillsam-
mans med de övriga. Flera projektdel-
tagare uttrycker behovet av nätverk och 
arenor för att utbyta erfarenheter med 
andra i liknande situation om upplevt 
motstånd, praktiskt bemötande av det 
och inspirerande exempel från andra 
sammanhang. En parallell mobiliserings-
strategi har varit att ta upp jämställdhet i 
de innovationsfrämjande aktiviteter som 
inte uttryckligen handlar om det. På så 
sätt kan även de som inte redan är med 
på tåget förmås att engagera sig. Det kan 
även säkerställa att många olika personer 
kommer till tals i processen och att olika 
perspektiv belyses och tillvaratas.

Projektdeltagarna ser 
nyfikenheten som ett sätt att 
omvandla motståndet från ett 
hinder till en möjlighet. 

Detta åstadkoms genom att tillvarata 
motståndet för att identifiera ledtrådar 
till dess orsaker och möjliga förändring. 
Detta har visat sig fungera särskilt väl 
i de fall där motståndet baseras i ett 
genuint intresse att lära sig något nytt 
genom att ställa kritiska frågor.
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Tålamod

Många av projektdeltagarna i The Yes 
Way har bemött motståndet genom 
tålamod. De har ansträngt sig för att 
inte bli provocerade eller uppgivna 
av det motstånd som uttrycks. De har 
istället försökt att lugnt och pedago-
giskt förklara jämställdhetsinsatsernas 
motiv och logik. De har presenterat 
legitimerande kunskap, inspirerande 
exempel och slagkraftiga argument. De 
har påmint både sig själva och övriga 
deltagare om att all förändring är jobbig 
och att motstånd är en vanlig reaktion 
på detta, vilket innebär att det kan ta tid 
att vänja sig vid omställningen. De har 
envist påtalat betydelsen av jämställd-
hetsinsatser i olika delar av verksam-
heten. De har påmint chefer och ägare 
om deras huvudansvar för jämställd-
heten i verksamheten. De har arrang-

erat återkommande aktiviteter med 
jämställdhetsfokus. De har bjudit in sig 
själva till aktiviteter och arbetsgrupper 
där jämställdhetsperspektivet behöver 
beaktas. Vissa har utövat tålamod 
genom att hitta vägar runt motståndet 
och göra framsteg på andra sätt och 
håll. I efterhand har resultatet från detta 
kunnat användas för att övertyga dem 
som tidigare utövat motstånd. Detta 
gäller exempelvis i relation till projekt-
finansiären Vinnova, där handläggare 
och andra initialt var skeptiska till The 
Yes Ways ambitioner och arbetssätt. 
Flera av projektdeltagarna upplever att 
det tålamodet har gett resultat i form av 
förändrade attityder och ökad accep-
tans för förändring hos nyckelaktörer 
inom och utom de innovationsfrämjan-
de verksamheterna.
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Reflektioner

I detta avsnitt diskuterats det motstånd 
som upplevts i The Yes Way och de stra-
tegier som använts för att bemöta det, i 
ljuset av tidigare kunskaper om motstånd 
i jämställdhetsinsatser. Projektdeltagar-
nas upplevelser överensstämmer med 
slutsatsen i tidigare studier att motstånd 
är vanligt i förändringsprocesser och 
särskilt i jämställdhetsinsatser. I och 
med att The Yes Way utmanar rådande 
könsmönster av segregering, hierarki 
och stereotyper i innovationsfrämjande 
verksamheter har det uppstått osäker-
het, oro och stress bland de personer 
som har intresse av att bevara den 
rådande ordningen. Det har tagit sig 
uttryck i olika former av motstånd från 
medarbetare, chefer, ägare, inkubator-
bolag, finansiärer, samverkansparter 
och andra. I likhet med tidigare studier 
verkar motståndet i The Yes Way baseras 
på ovilja, ointresse eller okunskap.

De former av motstånd som upplevts i 
The Yes Way avspeglar de som ringats 
in i tidigare studier, det vill säga aktivt 
motstånd, passivt motstånd, pastoralt 
motstånd, reglerande motstånd och 
repressivt motstånd. Det handlar bland 
annat om öppet ifrågasättande av projek-

tets motivering, utformning och inne-
håll. Det handlar även om ointresse i 
form av uteblivet deltagande i projek-
tets aktiviteter eller bristande uppmärk-
samhet under dessa. Ett annat uttryck är 
att jämställdhetsinsatserna påstås vara 
viktiga men prioriteras lägre än andra 
delar av verksamheten. I vissa fall har 
insatserna förlöjligats eller bestraffats. 
Byråkrati och fragmenterad ansvarsfördel-
ning i de innovationsfrämjande verksam-
heterna har också motverkat insatserna.

Motståndet i The Yes Way avspeglar 
även de olika nivåer av motstånd som 
urskilts i tidigare studier, det vill säga 
en personlig nivå, en organisatorisk nivå 
och en samhällelig nivå. På den person-
liga nivån har enskilda individer uttryckt 
missnöje och agerat bromsklossar 
för projektets förändringsambitioner. 
På den organisatoriska nivån har seg 
byråkrati, konkurrerande prioritering-
ar och exkluderande nätverk hämmat 
projektets process och resultat. På den 
samhälleliga nivån har innovationspo-
litiken och vissa politiska ideologier 
premierat andra mål och resultat än 
just jämställdhet i innovationsfrämjande 
verksamheter. 

Projektdeltagarnas erfarenheter visar att motståndet på de 
olika nivåerna har förstärkt varandra, vilket gjort det svårt 
för dem att på egen hand, lösa alla motsättningar i stunden. 

fortsättning på 
nästa sida
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varit att balansera mellan öppenhet 
gentemot dem som uttryckt motstån-
det, å ena sidan, och konkreta insatser 
tillsammans med dem som varit redo 
för förändring, å andra sidan. Öppen-
heten har bland annat handlat om att 
ställa nyfikna följdfrågor och motivera 
jämställdhetsinsatserna på ett sätt 
som matchar målgruppens intressen. 
På så sätt har fler getts chans att bidra 
till jämställdhetsinsatserna, samtidigt 
som ledtrådar till hinder och möjlig 
förändring kunnat identifierats. Öppen-
heten har dock krävt mycket tid och 
energi, som istället hade kunnat ägnas 
åt att genomföra projektets planerade 
insatser. Det har även funnits en risk 
att jämställdhetsinsatserna styrs alltför 
mycket av motståndarnas intressen och 
normer. För att förverkliga The Yes Ways 
ambitioner har det därför varit nödvän-
digt att gå vidare tillsammans med dem 
som visat sig vara med på tåget. På så 
sätt har praktiska jämställdhetsinsatser 
kunnat genomföras och konkreta resul-
tat kunnat uppnås. Resultaten har i sin 
tur kunnat användas för att övertyga 
motståndarna om behovet av fortsatta 
insatser. Balansen mellan öppenhet 
och framsteg har krävt mycket tålamod, 
vilket därmed framstår som en central 
strategi i bemötandet av motstånd mot 
jämställt innovationsfrämjande.

Flera projektdeltagare har använt 
kunskap och exempel för att över-
brygga motståndet genom upplysning 
och inspiration. Samtidigt har inte alla 
kunnat övertygas på detta sätt. Det 
kan handla om personer som har andra 
värderingar än de som jämställdhets-
insatserna bygger på. Eller om perso-
ner som saknar egen erfarenhet av att 
missgynnas av rådande könsmönster 
och därmed har svårt att förstå varför 
jämställdhetsinsatser behövs. Köns-
mönstren är dessutom så pass invanda 
hos individer och samhälle att både män 
och kvinnor omedvetet kan bidra till att 
upprätthålla dem genom sitt vardagliga 
agerande. Projektdeltagarnas erfaren-
heter visar vilken stor betydelse som 
enskilda personer kan ha för att stoppa 
upp och bana väg för jämställdhetsin-
satserna. 

En genomgående utmaning i bemö-
tandet av motstånd i The Yes Way har 

Motståndet i The Yes Way 
har bemötts med hjälp av 
fem övergripande strategier: 
motivering, kunskap 
och exempel, nyfikenhet, 
mobilisering, samt tålamod. 
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Nio tips vid motstånd i jämställdhetsinsatser

1. Ta inte motståndet personligt eftersom det är vanligt vid förändring
2. Identifiera formen och nivån på motståndet
3. Förbered slagkraftig respons på vanliga invändningar
4. Ställ nyfikna följdfrågor till dem som utövar motståndet
5. Mobilisera andra deltagare och organisationsnivåer för att 

komma framåt
6. Påtala motstånd för verksamhetens arbetsledare och kräv konkreta 

åtgärder
7. Ta upp motståndet individuellt med den som utövat det
8. Leta efter ledtrådar till orsaker och möjlig förändring i motståndet
9. Ha tålamod och hitta andra framkomliga vägar
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Vill ni fortsätta arbeta för ett jämställt och inkluderande 
innovationssystem och behöver fler verktyg? Eller har 
ni kanske fastnat och behöver rådgivning och stöd? På 
vår webb kan ni hitta fler verktyg och handlingsguider 
eller så kan ni ansöka till vårt program och få tillgång till 
coaching och ett helt nätverk av likasinnade.

Fortsatt arbete 

 @theyeswayFölj oss på Facebook & Instagram:  

hey@theyesway.se  

theyesway.se  

Kontakta oss på:

Läs mer på:


