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Jämställdhetsarbete väcker ofta motstånd, det har de flesta som
arbetar med jämställdhet erfarenhet av. Men vilka strategier kan
förändringsaktörer använda för att bemöta motstånd och komma
vidare i jämställdhetsarbetet, är frågan som utforskas i denna bok.

Jämställdhetsarbete berör ofta angelägna frågor där det kan finnas
motstridiga intressen, till exempel kring fördelning av resurser,
inflytande och ansvar. Inte sällan uppstår starka känslor hos

människor. En del visar öppet sin oro. Andra praktiserar förnekelse
på olika sätt. Vissa blir aggressiva. Många protesterar i tysthet.

Denna ovilja mot förändring brukar formuleras i termer av motstånd
och kan alltså komma till uttryck på många sätt.

I boken ges ett perspektiv på makt och motstånd som syftar till att
bidra till upplevelser av ett större handlingsutrymme för att möta
motstånd mot jämställdhetsarbete. Ingången består av material som

har skapats i ett forskningsprojekt där jämställdhetsarbetare,
medarbetare och chefer, från myndigheter och kommuner har

utforskat motstånd och strategier tillsammans med genusforskare.
Materialet ger en inblick i vad det kan innebära att arbeta med



jämställdhet, vad en förändringsaktör möter och förväntas hantera i
jämställdhetsarbetet. Ett bidrag i boken är en rad av idéer på

handlingsalternativ för att möta motstånd, som mejslats fram i olika
former i projektet. Bokens bidrag handlar också om att förvalta de
kunskaper som skapats gemensamt och hur teori kan hjälpa oss att

fördjupa, förstå och agera.

Boken är skriven av fyra genusforskare vid Karlstads universitet
respektive Göteborgs universitet och riktar sig till alla som är
intresserade av jämställdhet, förändring och utbildning i

organisationer och verksamheter.
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