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Informationsteknologi ger många möjligheter men ställer också stora
krav på förändringar i våra vardagsliv.Teknologi griper in och formar
vår vardag oavsett om vi använder den eller inte.

En grundläggande princip i ett demokratiskt informationssamhälle
bör vara rättvis tillgång till teknologin för att undvika att ett fåtal tar
del av resurserna på bekostnad av flertalet. Faktorer som kön, klass,
ålder, etnicitet, region och land pekar på möjliga begränsningar för att
nå målet om en rättvis tillgång. Det finns ingen automatik mellan möj-
ligheter och målet om rättvis tillgång – begränsningarna kan redan
ligga i utformningen av teknologin. Informationsteknologi är inte något
givet utan formas av forskare och utvecklare och av de som använder
teknologin. Informationsteknologi (IT) och informationssamhälle bör
därför snarare ses som förhandlingar om gränser än som något på för-
hand givet. Och i dessa förhandlingar formas både teknologi och kön.
De nordiska länderna utmärks av en hög grad av teknikoptimism som
förstärkts av de senaste årens teknikutvecklingar.Trots dagens nedgån-
gar har teknikoptimismen och framgångarna inom IT-området kommit
att spela en stor roll för hur vi ser på nya teknologier. För att vara
"moderna” och hänga med i utvecklingen bör vi använda IT.

Dessa krafter är starka och skapar diskurser som påverkar oss. En
stark tro på att IT ska skapa välstånd och tillväxt uttrycks t.ex. i den
svenska regeringens IT-proposition Ett informationssamhälle för alla.
När slogans inte längre är ”teknologi i ett demokratiskt samhälle”

utan “demokrati i ett teknologiskt samhälle” finns det ett ökat behov
för alternativa förståelser av vår existens. Detta för att vi ska kunna
skapa livsformer och samhällen som också är hållbara i framtiden.
Kvinno- och könsforskningen är en resurs för att visa på alternativ
och för att visa hur kön har betydelse men också skapas i bruk och
utveckling av nya teknologier.

I det här numret av NIKK magasin presenteras några pusselbitar i
en omfattande forskning i Norden, bl.a. med utgångspunkt i konfer-
ensen Information Technology,Transnational Democracy and Gender i
Ronneby i november 2001. Ett NorFA finansierat nätverk med samma
namn har under flera år samlat forskare i Norden och närområdena.

Magasinbidragen kommer från alla nordiska länder och författarna
har sin bas i teknikvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Olika
bakgrunder ger olika perspektiv - teknikvetenskapliga, designperspektiv,
brukarperspektiv liksom sociala och kulturella studier av informations-
teknologi.

Ett viktigt budskap bör bli att det är vi som utformar IT, därför ligger
också både möjligheter och begränsningar hos oss som utformare och
användare. Media fokuserar gärna på pojkars våldsamma datorspel eller
för få kvinnor inom IT-utbildningen medan frågor om hur IT utformas
eller önskas utformad i framtiden får lite utrymme. Hur skapar vi ett
demokratiskt informationssamhälle där allas röster kan höras?
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Hur nya teknologier kommer att
nyttjas kan inte alltid förutsä-
gas och resultatet överens-

stämmer inte alltid med det syfte som
fanns när de utvecklades. Användarna
av mobiltelefoni är alla kategorier i sam-
hället; kvinnor, män, flickor och pojkar.
När Virpi Oksman och Pirjo Rautiainen
i artikeln ”Den är hela livet i min hand”
– mobilkommunikation, familj och kön
visar att mobilteknologin skapar andra
betydelser av kön än bruket av datorer,
är det  dock motsägelsefullt.  De har
nämligen funnit ut att det är kvinnan i
familjen som brukar kommunika-
tionsteknologin för omsorgs- och
gemensamhetsskapande arbete. 

Det gemensamma för tekniska upp-
finningar är uppfattningen att de för

Flexibilitet och frihet är utmärkande drag för
beskrivningar av moderna västerländska samhällen
med en högt utvecklad teknologi. Vardagslivet hand-
lar om att få livet att fungera, att få alla delar att
hålla samman, sömn, mat, socialt liv, hushållsarbete,
arbete och fritid. Informationsteknologi har förändrat
människors kommunikationer med varandra både
privat och offentligt. Mobiltelefoni är en kommunika-
tionsteknologi som mer och mer kommit att fungera
som ett socialt kitt för att hålla ihop och organisera
vardagslivet. Men mobilteknologin skapar andra bety-
delser av kön än bruket av datorer.

Informationsteknologi 
Av CHRISTINA MÖRTBERG
Docent/1:e amanuensis, Avd. genus och teknik, Luleå tekniska universitet/Matematisk-naturvetenskaplig fakultet, Universitetet i Oslo
christina.mortberg@arb.luth.se 



5NR. 2 - 2002                                                                                                                                        NIKK magasin      

i vardagslivet

med sig något positivt för människan,
de leder till ökad välfärd, skapar bättre
möjligheter att kommunicera men
också bättre arbetsvillkor. Svenska poli-
tiker på nationell, regional och lokal
nivå har uttryckt stora förhoppningar
till informationsteknologin. En utbygg-
nad av bredbandsnät skulle binda
samman landet och leda til tillväxt också
i glesbygder. I artikelen ”Kvinnor som
drivande aktörer kring IT-utveckling”
fokuserar Elin Wihlborg på kvinnors
agerande i bruket av IT som medel för
utveckling av glesbygdskommuner. En
öppen eller mer jämställd lokal genus-
ordning ger handlingsutrymme. Andra
ordningar begränsar kvinnor som aktiva
deltagare i utvecklingen av glesbygd-
skommuner. 

Kön  och forväntningar
Flickor, och också pojkar, uttrycker kön
genom sättet de använder teknologi,
och särskilt hur de talar om användan-
det – detta poängteras i flera av studi-
erna om flickor och datorer från Senter
for kvinne- og kjønnsforskning vid
Norges teknisk-naturvitenskaplige uni-
versitet i Trondheim. Flickor och pojkar
har en tendens att presentera sig själva
enligt förväntningar på dem. Flickor
framställer sig som relativt kunskapslösa
i förhållande till sin egen kunskapsnivå,
medan pojkar presenterar sig som rela-
tivt välinformerade även om de har rela-
tivt liten kunskap. En av forskarna i
Trondheim, Hege Nordli, har funnit
och intervjuat 24 unga kvinnor som
deltar på de stora årliga datorsamling-

arna för att visa att det finns många
kunniga kvinnor inom denna miljö som
betraktas som totalt mansdominerad.
Forskningen visar också att flickor inte
använder datorer särskilt annorlunda än
pojkar. Däremot har datorerna förän-
drats och ställer idag små krav på kun-
skap om programmering. 

I mitten och slutet på 1990-talet
visade svenska feministiska forskare på
bräckor i den manliga dominansen
genom att visa på kvinnors möjligheter
till utvecklande och stimulerande
arbetsuppgifter (Roman 1994,
Blomqvist 1995, Mörtberg 1997). Men
det finns också andra bilder. Med
utgångspunkt i biografier skrivna av IT-
studerande i Norra Karelen frågar
Johanna Uotinen ”Where have all the

Artikelförfattaren i datoraktivitet på 1970-talet.
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women gone?” Tiina är ett undantag
och vi får följa henne, hur hon blivit
intresserad av IT och hur hon ”tämjer”
tekniken för att kunna bli IT-expert.
Kunskaper i programmering binder
samman Uotinens och Maria Alsbjers
artikel ”Godkänd, men ej förstått -
berättelser från programmeringskurser”.
Alsbjer bidrar med pusselbitar till varför
studenter - kvinnor och en del män -
har svårigheter att förvärva kunskaper i
programmering. Hon frågar vad som
skulle hända om olika förhållningssätt
fick utrymme så att både kvinnliga och
manliga studenter skulle kunna känna
lust och glädje inför programmering.
Det kanske skulle leda till en avmystifi-
ering av programmering och dess funk-
tion som dörrvakt till IT-området.

Design – vem utvecklar och
vad utvecklas? 
I artikeln Har kjønn betydning for IT?
diskuterar Tone Bratteteig huruvida kön
har betydelse i design av informa-
tionsteknologi. Kön är inbäddat i for-
mandet av olika menings- och makt-
strukturer i samhället och därför också i
konstruktioner av program- och
maskinvara.  IT är en del av samhället,
ett samhälle format av könsmaktsystem.
Därför vävs det också in i och har bety-
delse i design av IT-system. Men hur
undersöka vilken betydelse kön har i en
process byggd på formella representatio-
ner? 

Cyborg – en metafor för 
skapandet av alternativ
Denna sorteringsprocess med klassifice-
ringar innebär ett sättande av gränser
och dessa blir också styrande för vad vi
ser och inte ser. De får också konse-
kvenser för vårt tänkande. Den europe-
iska tanketraditionen gör distinktioner
mellan natur/kultur, tanke/kropp,
människa/maskin och är begränsande
för mer tidsenliga förståelser av dagens
teknologiska samhälle. 

I Ett manifest för cyborger: veten-
skap, teknologi och socialistisk femi-
nism under 1980-talet presenterar
Donna Haraway sin cyborgmetafor.
Metaforen kan användas för att synlig-
göra möjligheter eller att visa på kon-

troll och övervakning som ett resultat av
nya teknologier. Vid ett första möte kan
Haraways cyborgmetafor tyckas svårbe-
griplig. Om vi tänker oss hjälpmedel
som t.ex. pacemaker, hörapparater eller
reproduktionsteknologier blir den kan-
ske mer begriplig, för detta är hjälpme-
del där gränser mellan människor och
maskiner inte är tydliga. Cyborg-
metaforen kan användas både som fik-
tion och för beskrivningar av faktiska
erfarenheter. Randi Markussen och Finn
Olesens gör i sin artikel ”Kyborger på
arbejde” cyborgfiguren konkret i sina
analyser av elektroniska journaler och
en modul för medicinordinering. Med
hjälp av figuren visar de på paradoxer i
införandet av IT-system genom att visa
på olika tolkningar och översättningar i
vardagens praktik. 

Cyborgen används också av Hara-
way för att beskriva kvinnors situation i
det hon kallar de integrerade kretsarna,
det vill säga system som är uppbyggda
och som underhålls av ett nätverk av
relationer. Nätverken är en konsekvens
av vetenskapens och teknologins sociala
relationer, högteknologiska system som
kan underlätta omorganiseringar av
kön, etnicitet och klass. Det görs bl.a.
påtagligt genom att göra synligt hur
kvinnor och kvinnors arbete ingår och
är delar i nätverken. Gu∂björg Linda
Rafnsdóttir och Margrét Lilja
Gudmundsdóttirs artikel ”Information
eller övervakning?” visar hur kvinnor
utbildas och anställs för det integrerade
kretsloppet till fiskeindustrin eller till
call centers. Rafnsdóttir och
Gudmundsdóttir använder inte
Haraways begrepp utan hämtar istället
inspiration från Michel Foucaults och
Jeremy Benthams panoptikon begrepp. 

Haraways cyborgmetafor kan brukas
för att formulera nya alternativ, nya mål,
visioner och drömmar samt att bidra till
att lösgöra oss från invanda mönster och
därigenom göra märkbart det förgivett-
tagna. Att kvinnor skiljer sig från män
och att förmågor, som förvärvats i
göranden, tillskrivs som något specifikt
för kvinnor medför att kvinnor sägs vara
si och så, och vice versa för män.
Eftersom är lätt omvandlas till bör
(Holm, 1993), bör uppmärksamhet rik-

tas på görandet och hur kvinnor och
män formas i och genom görandet.
Vetenskap och teknologi skapar olika
nätverk av relationer. Människor ingår i
dessa och i nätverken upprätthålls olika
normer och värderingar. Upprätt-
hållandet sker många gånger på ett mer
eller mindre omedvetet plan och
cyborgberättelser kan synliggöra det för-
givettagna. Eftersom kategoriseringar
inte bara fungerar som tillvägagångssätt
för att strukturera tillvaron, utan är
gränssättande och påverkar vårt sätt att
tänka är det viktigt att tänka i andra
kategorier än de dominerande. Om vi
tänker i andra typer av kategorier,
accepterar osäkerheter och hänger i klyf-
tan mellan kategorier, kanske vi kan
närma oss gränser för det tillåtna och
synliggöra rådande föreställningar samt
också bidra i skapandet av andra. De
senare kan kanske vara vägar till förän-
dringar och realiserandet av visionen om
ett informationssamhälle för alla.

Professor Marja Vehviläinen som
porträtteras i Intervjun, har fokuserat
många olika frågeställningar inom
området IT och kön. Hon menar att vi
bör vidga perspektiven från användning
av IT till att ge plats åt många röster och
olika förståelser av teknik och teknisk
utveckling. Kulturella och social skillna-
der bör beaktas och vi måste också
undersöka olika arenor där människor
agerar för att kunna skapa en teknologi
som är jämställd.

REFERENSER
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Av TRINE LYNGGARD

Senter for kvinne- og
kjønnsforskning (SKK)
ved Norges Teknisk-
Naturvitenskapelige
Universitet (NTNU) i
Trondheim utgjør det
største forskningsmiljøet
med fokus på IT og
kjønn i Norge. I 1999 ble
de to sentrene SKK og
Senter for teknologi og
samfunn (STS) organisert
som én enhet under nav-
net Institutt for tverrfag-
lige kulturstudier.

K jønn og teknologi har vært et
tema i kvinneforskningnsmiljø-
et i Trondheim siden begyn-

nelsen av 1980-tallet, med fokus på tek-
nologiens betydning for kvinners
arbeidsliv. Professor i kjønn og teknolo-
gi og leder for SKK siden 1999, Merete
Lie, er en dem som har bygget opp dette
miljøet. Hun har mer enn tyve års
arbeidslivsforskning bak seg, der fokus
har vært på teknologisk utvikling og
kjønnsrelasjoner. I tillegg til å være sen-
terleder er hun i dag involvert i flere
forskningsprosjekter, deriblant et pro-
sjekt under NTNUs tverrfaglige pro-
gram Teknologi, kunst og kulturen-
dring. I prosjektet gjøres teknologi til
gjenstand for kulturanalyse i  relasjon til
kjønn. Her ser hun særlig på design  av

teknologi  og hvordan designprosessen
kan sees som et møte mellom “femini-
ne” (design/kunst) og “maskuline” (tek-
nologi) uttrykksformer - i betydningen
foranderlige kulturuttrykk og hvordan
endringer i teknologiens design  medfø-
rer potensielt nye uttrykk for femini-
nitet og maskulinitet. Hun foreleser
dette semesteret  over temaet  teknolo-
gisk endring med vekt på informasjons-
teknologi og internett, kulturelle og
samfunnsmessige endringer med kjønn
som et viktig element. Utgangspunkt er
en humanistisk og  samfunnsvitenska-
pelig forståelse av teknologi og teknolo-
gisk utvikling i et brukerperspektiv.

Ved det nye Institutt for tverrfaglige
kulturstudier som Senteret er en del av,
er det stadig flere stipendiater som skri-

ver avhandlinger hvor fokus er på infor-
masjonsteknologi og kjønn i et sam-
funnsvitenskapelig eller humanistisk
perspektiv. Utviklingen  har også  gått
fra å se på kvinner og teknologi til å se
på kjønn og teknologi. 

– De fleste av våre stipendiater ser
riktignok på kvinner og teknologi, men
ikke slik man har gjort tidligere og som
flere fortsatt ønsker at man skal gjøre; ut
fra en forestilling om at kvinner lager en
”mer menneskelig” teknologi. I rekrut-
teringen til datafagene har man avertert
etter kvinner fordi de skulle gjøre ”noe
annerledes”, og dermed plasserer man
kvinnene i en bås hvor de blir forventet
å skulle bidra med de mykere verdier.
Det er ikke en definisjon som våre sti-
pendiater vil inn i. De vil studere hvor-
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KJØNN OG IT-MILJØET I TRONDHEIM:

Hvordan kjønn skapes
gjennom teknologien

Merete Lie, professor i kjønn- og teknologi og leder for SKK.
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dan kjønn skapes gjennom fagene,
mange er opptatt av samkonstruksjon,
mutal shaping, at kjønn er med på å
skape hvordan teknologi blir utformet
og hvordan teknologien er med på å
forme kjønnsrelasjonene, sier Merete
Lie. 

Er jenter og data 
et problem?

- Vi bidrar alle til å forsterke problemet
ved å snakke om det som en allmenn
sannhet at jenter og data ikke passer
sammen, mener sosiologen Helen Jøsok
Gansmo (bildet) som har vært opptatt
av dette tema i mange år. Hoved-
oppgaven med tittelen Det forvrengte
dataspeilet handlet om ungdomsskole-
jenters forståelse av datateknologiens
muligheter. I sitt doktorgradsprosjekt
ser hun på hvordan lærere, skoleledere
og offentlige beslutningstakere i depar-
tementet forholder seg til innføring av
IT i skolen, spesielt i forhold til jenter. 

– I over 20 år nå har vi hatt forestil-
linger om at jenter og data er et pro-
blem, og til å begynne med hadde jeg en
visjon om at jeg skulle være med å løse
problemet. Det er interessant å se hvor-
dan slike utbredte oppfatninger etable-
res, både om at data er viktig og at jen-
ter og data er et problem. Samtidig er
det skremmende å høre hvordan alle
ungdomsskoleelever sier at: “vi har jo
likestilling i dag og alle kan gjøre hva de
vil”, men i neste åndedrag sier de også at

“jenter liker å gjøre sånn og gutter liker
å gjøre sånn.” Gutter spiller dataspill,
jenter kommuniserer mer. Dermed
usynliggjøres de gutter og jenter som er
annerledes enn normen, og normen for-
sterkes.

Hva er ”flink på data”?
– Det finnes veldig forskjellige oppfat-
ninger av hva data egentlig er. Samtidig
snakker man om det som om vi alle
oppfatter data som noe entydig, sier
Helen Jøsok Gansmo og ramser opp
noen av de forskjellige måtene å defi-
nere det å være flink i data på: Skrive
fort på tekstbehandling, finne fram til
informasjon på internett, beherske søke-
motorene, integrere informasjon fra
ulike program, klippe og lime fra inter-
nett inn i tekstbehandling, kunne knek-
ke de teknologiske kodene og skjønne
hva som foregår, fikse en datamaskin
hvis den går i stykker.

– Kjønn rangeres i forhold til de
ulike måtene å være ”flink” på data: jen-
tene er nytteorienterte og vil ha ting til
å se pent ut, gutta kritiseres for å være
raske og ikke så opptatt av at det skal se
pent ut, samtidig som guttene betraktes
som de som virkelig behersker teknolo-
gien. Forstillingene om menn og
kvinner som to adskilte kategorier som
forholder seg ulikt til datamaskiner for
eksempel, begrenser oss mye. Det gjel-
der både hva vi kan gjøre med, og hva vi
kan si om data. Og slike forestillinger
preger alle aldersgrupper og skoleledere
og politikere.

Bak tallene
Gansmo er overbevist om at den store
vekten på kvantitativ forskning bidrar
til å forsterke forestillingene om hva
gutter og jenter ”skal” gjøre foran data-
maskinen. Denne forskningen teller at
flere gutter sitter foran datamaskinen, at
gutter bruker lenger tid enn jenter, flere
gutter sier at de er datainteressert osv. 

– Men hvis vi går bak tallene og
snakker med folk, ser vi at de gjør ofte
noe helt annet enn de sier de gjør.
Derfor er det viktig å få kvalitative
forskningsbidrag i tillegg til de kvantita-
tive. Når man ser en forskjell mellom de
åpenbare kategoriene, blir den blåst

stort opp, i stedet for å se på alle varia-
sjonene innad i kjønnet. I forbindelse
med hovedoppgaven min intervjuet jeg
én gruppe jenter som var tilbakehol-
dende i forhold til data. Selv om det var
en liten gruppe, var det stor forskjell på
hvordan de forholdt seg til data. Jeg
kunne identifisere hele fire ulike jentety-
per og måter å bruke data på innen
denne gruppa. Men den kvantitative
forskningen har mye større gjennom-
slagskraft i det politiske arbeidet. Tall fra
statistikken oppfattes som fakta og får
gjennomslag, mens de kvalitative funne-
ne oftest avvises som synsing. Kvalitativ
forskning viser spennende og vesentlige
forskjeller innad i kjønnene. Databruk
og holdninger til data kan ikke forstås
og måles entydig statistisk, påpeker hun. 

Data - et passende 
kvinneyrke i Malaysia

Vivian A. L. Berg (bildet) ser på kvinne-
lige datastudenter i høyere utdanning i
sitt doktorgradsprosjekt. Hun gjør en
kvalitativ, komparativ studie av sosiale
og kulturelle konstruksjoner når det
gjelder kjønn og IT på tvers av kulturer.
I tillegg til NTNU i Norge har hun vært
i Malaysia og i Singapore ved to univer-
siteter og intervjuet kvinnelige og noen
mannlige datastudenter, samt kvinneli-
ge ansatte. Mens jenter og data og real-
fag de siste femten  årene har vært et
problemområde i Norge og andre vestli-
ge land, er data og realfag jentenes
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doméne i et land som Malaysia. Her blir
også programmering ansett som et pas-
sende kvinneyrke. 

– På universitetet jeg var på i Kuala
Lumpur, University of Malaya, var en
overvekt at studentene kvinner. Alle
instituttlederne  var kvinner og dekanen
var også kvinne, forteller Vivian  A. L.
Berg. Hun mener årsakene til disse for-
skjellene er komplekse, men at variasjo-
nene mellom land når det gjelder kjønn
og data, viser at kjønnsmønsteret er kul-
turelt og sosialt betinget. Malaysia er et
muslimsk land uten spor av vestlig like-
stillingspolitikk, og myndighetene opp-
muntrer ikke jenter spesielt til å ta data.
Derimot er man bekymret for den
malayiske mannen, siden jenter scorer
høyere både i realfag og data. Den høye
kvinneandelen innen data i Malaysia
kan nok delvis forklares med at IT er
mye nyere der enn i vesten og blir pro-
motert aktivt av myndighetene som en
nøkkelteknologi for utvikling og som en
prestisjetung del av den voksende indus-
trien.

– Kanskje er noe av forklaringen at
IT-faget ikke har rukket å kjønne seg,
prosessen har ikke vært parallell med de
vestlig landenes utvikling når det gjelder
teknologien, sier Berg. Men så har IT
heller ikke alltid vært maskulint konno-
tert i den vestlige verden. I USA var for
eksempel programmering opprinnelig et
kvinneyrke, det ble ansett som sekretær-
arbeid på 40-50-tallet. 

– Noe av det samme har skjedd i
Malaysia, programmering blir sett på
som passende yrke for kvinner, blant
annet fordi det foregår innendørs.
Datasystemer og nettverk ble derimot
sett på som mer maskulint, fordi det
krevde mye reising og mer kroppsar-
beid. Vi finner altså andre typer forestil-
linger knyttet til kjønning av data. 

– I Malaysia truer ikke kvinnene
maskuliniteten til mennene på datastu-
diet, fordi samfunnet er så kjønnsdelt på
alle andre områder. I vårt likestillings-
perspektiv skal alt være likt, og da blir
det sterke forhandlinger om kjønn, og
det skjer også i utdanningsarenaer, som
for eksempel datafag. Og det er et para-
doks at i et land som Norge hvor like-
stillingsdiskursen er så sterk, hvor

mange tilbakeviser forestillinger om
store kjønnsforskjeller, har vi et sterkt
kjønnspolarisert arbeidsmiljø, påpeker
Vivian A. L. Berg. 

– Kvinneyrker blir ofte lavstatusyrker,
har programmering blitt det i Malaysia?

– Faktisk ikke, det kan sammenlig-
nes med slik det er her, det er lett å få
jobb, godt betalt, og er et yrke som er
sett på som nyttig. Det er stor konkur-
ranse i det malaysiske samfunnet, unge
velger ikke utdanning kun etter interes-
se, som jeg mener jenter i større grad
gjør her. Jeg oppfattet at det var en del
av et prosjektet for frigjøring og selv-
stendiggjøring blant kvinner å få en god
utdannelse. Alle studentene og ansatte
jeg pratet med understreket at det var
meget viktig å få seg en god utdannelse
og en godt betalt jobb før de giftet seg
og fikk familie. Ofte imøteså de å gå inn
i arrangerte ekteskap og da ble det tyde-
ligvis ekstra viktig som en forsikring.

Sammenligner med Norge
Hun har også vært med på en undersø-
kelse blant førsteårsstudentene etter at
kvotering av jenter ble innført som et
rekrutteringstiltak i Jenter og Data-
prosjektet på NTNU. Jentene får 10
prosent redusert poengsum for å
komme inn på studiet, men de som
kommer inn må likevel ha gode karak-
terer. Bakgrunnen for prosjektet var et
drastisk fall i kvinneandelen på 90-tal-
let. Mens det på  80-tallet  var 15-20
prosent jenter ved dataingeniørstudiet
ved universitetet i Trondheim, sank pro-
senten på 90-tallet til bare 6 prosent.
Siden prosjektet startet i 1997 har pro-
sentandelen kvinner økt til 37-38 pro-
sent, og prosjektet blir framstilt som en
stor suksess. Men ikke alle ”kvotestu-
dentene”deler den oppfatningen.

–  Det viste seg at  den viktigste
grunnen til at jentene hadde begynt på
dataingeniørstudiet, var at realfag gir
mulighet for mange typer jobber, og det
er lett å få jobb, forteller Vivian A. L.
Berg. Færre av jentene enn guttene var
interessert i data før de begynte. De
hadde fått beskjed gjennom rekrutte-
ringskampanjen at forkunnskaper ikke
var nødvendig. Fokus var ikke på data
som et teknisk fag, men presentert som

et fag som handlet mer om mennesker
og kommunikasjon. Jenter som kom
inn uten forkunnskaper, fikk det van-
skelig i forhold til gutter som hadde
bakgrunn fra data. Flere av disse ”kvote-
jentene” har etter at de har fullført også
gått ut i media og anklaget instituttet
for at de ble rekrutterte på feil premisser.
De fullførte studiet fordi de følte seg
forpliktet som kvotestudenter, selv om
de hadde funnet ut at det ikke var her
interessene deres lå. 

På jakt etter kvinnelige 
hackere 

Begrepene kvinne og hacker hører ikke
sammen. Men i tre år reiste Hege Nordli
(bildet) rundt på dataparty-samlinger på
leting etter nettopp kvinnelige hackere.
- Hvis man ikke spesifikt går inn for å
finne dem, synes de ikke, da virker mil-
jøet totalt mannsdominert, sier hun. 

Og hun fant dem til slutt. Hun har
fulgt og intervjuet  24 jenter  i datamil-
jøene til sin  doktorgradsavhandling i
sosiologi med tittelen The Net is Not
Enough. Searching for the female hacker.
Før det skrev hun om datafascinerte jen-
ter i ungdomskolen i sin hovedoppgave.

– Jeg  har lenge vært opptatt av
entusiasme og fascinasjon av datamaski-
nen, sier hun. Samtidig presiserer hun at
hun bruker begrepet hacker slik det bru-
kes i  disse datasamlingene; som en
hedersbetegnelse på en som er genuint
god i programmering og som kan løse
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dataoppgaver som ingen andre kan. Det
handler ikke om kriminelle data-tyver.
Hver påske i tre år var hun på ”The
Gathering,” ett kjempemessig dataparty
i Vikingskipet på Hamar med over 4000
deltakere. Hun oppsøkte også datagrup-
per på universitetene på jakt etter
kvinnelige hackere. 

– Hva var det du ville finne ut om de
kvinnelige hackere?

–  Det jeg ønsker mest av alt å bidra
med, er å vise at det finnes en masse
dyktige kvinner i dette miljøet som sees
på som totalt mannsdominert og hente
fram og heve opp de kvinnene som fak-
tisk finnes der. Jeg har også en ambisjon
om å vise at “datanerden” er bedre enn
sitt rykte! Men jeg sammenligner ikke
hva jentene gjør med hva guttene gjør.
Derimot sammenligner jeg med tidli-
gere forskning på hackere som jo har
vært mannlige hackere.  

Hun har allikevel kommet til at jen-
ter ikke bruker data så veldig annerledes
enn guttene, men at det handler mer
om at datamaskinene har forandret seg
med årene. 

”Guttene mer seriøse”
– Tidligere var dataentusiaster opptatt
av programmering. I dag er datamaski-
nene slik at det er lite behov for kunn-
skap om programmering. Jeg tror også
at forskjellene som ofte kommer fram
handler mer om hvordan de to kjønne-
ne  velger å kommunisere hva de driver
med. Jentene har en tendens til å under-
kommunisere sine datakunnskaper. Når
jeg går rundt på dataparties og spør hva
de gjør, sier gutta at de ”fikser litt på
programmer og laster ned”, mens jeg ser
at de har fire chatvinduer oppe på skjer-
men. Da sier de at chatting bare er noe
de driver med mens de laster ned. Jenter
kan ha mange ulike programmer oppe,
men sier at de bare sitter og chatter, de
”kan jo ikke programmere” sier de, sit-
ter bare ”og tukler med noen greier”.
Guttene gjør mer seriøse greier, sier de,
“og så vil de ha litt cybersex med oss
innimellom”. 

Tre typer jenter
Hege Nordli har funnet fram til tre
grupper av jenter i disse datamiljøene.

Den ene gruppen har hun kalt geek.grrls.
Å være en geek er det samme som være
en  nerd i datamiljøet. Den andre grup-
pen er Irc-babes (oppkalt etter et chatte-
program) og den tredje gruppen er de
profesjonelle. De 24 jenter hun har inter-
vjuet fordeler seg ganske jevnt i alders-
gruppen fra 16 til 33, mens de profesjo-
nelle er eldst.

– De profesjonelle er de  flinke jen-
tene på universitetene eller i yrkeslivet,
de er nøye med å framstille sin profesjo-
nalitet. De skiller mellom jobb og fritid.
De bruker også data i fritiden, men
underkommuniserer det veldig, de skal
ikke være nerd og asosiale som tilbring-
er all tid foran datamaskinen. De kunne
ikke drømme om å dra på dataparty og
bruker ikke chatprogram. 

Irc-babes er et uttrykk som brukes i
dataparties om unge jenter fra 16 år og
oppover som  har kommet inn i miljøet
via internett. De har drevet med chat og
surfing på nett, og så finner de det etter-
hvert  hensiktsmessig med egen hjem-
meside for å kommunisere. Litt ettert
litt har de lært seg html-koding og pro-
grammering for å perfeksjonere seg. 

Geek.grrls er mest sammenfallende
med hackere. For dem er data livet, alle
vennene er i datamiljøet, de jobber med
data og skiller ikke mellom jobb og fri-
tid. De har en partner som er like aktiv
i miljøet, de sitter hele døgnet ved data-
maskinen og går bare hjem for å spise og
dusje. De fester og reiser på ferie med
datagjengen. 

– Fra materialet mitt ser jeg at flere
av Irc-babes og de profesjonelle er på
vandring mot geek.grrls. Skillet går
mellom data som leketøy eller verktøy,
fritidsaktivitet eller jobb. Irc-babes ser
på data som fritidsaktivitet og leketøy,
de profesjonelle ser på data som verktøy
og jobb, mens for geek.grrls eller
kvinnelige hackere er data alt. Mens Irc-
babes i liten grad har anerkjennelse i
datamiljøet, nyter geek.grrls respekt og
er ofte del av et guttenettverk.

– Hva sier geek.grrls eller de kvinne-
lige hackerne om at de er alene i et gutte-
miljø?

– De sier at de alltid har vært det, at
de alltid har vært ”guttejente” og at de
ikke trives sammen med jenter. De

snakker nedsettende om å bruke tid på
utseende, de synes at det er viktigere å
bruke hodet. En del av dem er lite
kroppslig opptatt, lever litt opp til det
stereotype bildet av hackere. Samtidig
følte disse jentene ikke selv at de for-
tjente å bli kalt hackere, og de følte at de
måtte være ekstra dyktige og tøffe for å
komme seg fram i datamiljøet, sier Hege
Nordli. 

Internett som arena for 
forhandling om kjønn 

Er det slik at hierarkier i forhold til
kjønn, etnisitet og klasse utslettes - eller
reproduseres tradisjonell maktfordeling
også på nettet? Doktorgradsprosjektet
til Janne Ch. Bromseth (bildet) belyser
hvordan premisser for debatt skapes og
forhandles på fem ulike elektroniske dis-
kusjonslister, og hva kjønn betyr i disse
prosessene. Disse spørsmålene undersø-
kes gjennom tekstanalyser av debatter,
intervjuer med deltakere og listestyrere
og analyser av nettikette-reglement. 

Janne Bromseth er opptatt av nettet
som en arena for sosial virksomhet og
hvordan ulike grupper i nordiske kon-
tekster bruker nettet til kommunika-
sjon. Hun analyserer blant annet kvin-
nedominerte lister. 

– Det er gjort mye forskning på aka-
demiske lister som ofte er mannsdomi-
nerte. Men det betyr ikke at kvinner
ikke bruker nettet til å diskutere. Vi har
fått framvekst at tema knyttet til kvin-
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neliv og hverdag, graviditet, barn og
helse. Det er mange kvinner som orga-
niser seg mer privat med lukkede lister
og som ikke har arkiver på webben. Så
jeg har brukt mye tid på å lete etter lis-
tene. Konstruksjonen av seksualitet og
reproduksjon, moderskap og seksuell
orientering er blant temaene jeg ser på.
Jeg ser på hvordan de konstruerer seg
selv som kvinner i denne konteksten og
hvilken debattkultur som skapes, fortel-
ler Janne Bromseth. Hun er nettopp i
gang med dybdestudier av en norsk liste
om graviditet og en svensk liste for les-
biske og homofile, og her ser hun på
hvordan to grupper med forskjellig sek-
suell legning konstruerer kvinnelighet
og seksualitet. I sin hovedoppgave i
språkvitenskap skrev hun om to manns-
dominerte diskusjonslister; en for all-
mennpraktiserende leger og en radikal
politisk liste.

– I den amerikanske empirien jeg
før forholdt meg til, er utgangspunktet
at kvinner har annen måte å diskutere
på enn menn, de har ulike verdier for
diskusjonsnormer. De typisk maskuline
verdiene blir opphøyd, og det klarer
ikke kvinnene å være komfortable med.

– Det er relative kjønnsstereotype
påstander i den amerikanske forskning-
en. De to mannsdominerte listene jeg
studerte hadde en ganske forskjellig
debattkultur. Den medisinske lista lik-
net mest på det amerikansk forskning
kaller kvinneverdier - selv om den var
dominert av mannlig deltakere, mens
den radikale politiske lista var tradisjo-
nell i forhold til debattverdier. Legelista
representerer norske mannsidealer i
norsk kultur med mindre fokus på kri-
gersk måte å diskutere på, lavere aksept
for personangrep, mindre hierarkisering
og mer fokus på likhet, mer den sosial-
demokratiske konteksten, som i ameri-
kanske termer ville vært kvinnelig. Jeg
har brukt dette til å si at hva som er
mannlig og kvinnelige idealer, varierer i
forhold til delkulturell kontekst. Mange
faktorer spiller inn i tillegg til kjønn. 

– Min hypotese er at deltakerne nå i
mindre grad har forhold til nettet som
tom teknologi/ideologi, enn de hadde
for bare noen år siden. Nå har de for-
hold til nettet mer som kommunika-

sjonsmedium. Internett har blitt mer
allmennteknologi. Kulturelle samhand-
lingsverdier er viktigere enn at det fore-
går på nettet. Og forskning på internett
er i ferd med å bli et forskningsfelt, sier
Janne Bromseth.

Jentesider med enkelhet 

som idé 
Hendrik Spilkers (bildet) doktorav-
handling  har  arbeidstittel Internett fra
kult til kultur, fra teknokult til markeds-
kultur. Han ser på en del tjenester som
kanskje er i ferd med å endre internett,
og da særlig kvinnenettsteder. Han
beskriver sin motivasjon som noe
mellom skepsis og fascinasjon i forhold
til datateknologien og kulturen. 

– Jeg mener det er grunnleggende
galt når en hel befolkning tar det for gitt
at de er nødt til å bruke flere timer hver
uke på å løse dataproblemer, enten det
er apparatet ditt, et kort som setter seg
fast eller andre ting. Det er noe
meningsløst ved at en komplisert verden
må bli allemannseie i stedet for at ver-
den blir forenklet  gjennom bruk av
data. Jeg har derfor vært interessert i tje-
nester, tilbud  og forsøk som har vært
gjort på å bryte med dette. Det var
rimelig å anta at når du profilerer et sted
som nettsted for kvinner, så vil du også
ha noen ideer om hvordan du skal pre-
sentere dette på en annen måte enn
ellers. 

Det viste seg også at forenkling var

en grunnidé hos skaperen av kvinne-
nettsiden Jente-ROM, som han først så
på. 

– Tanken bak var at jenter ikke vil
finne seg i å bruke fem eller ti timer hver
uke på å løse dataproblemer og da ikke
få drevet med det de egentlig vil jobbe
med. Bak ligger det noen grunnleg-
gende dikotomier; forenkling i stedet
for teknisk konkurransementalitet,
ideen om kunnskap i motsetning til lek;
dessuten en opposisjon til spill. Det
skulle være en CD-ROM som gir kunn-
skap om temaområder som kvinner
antas å være interessert i. 

Hendrik Spilker undersøkte også
HjemmeNett, et annet nettsted som
bryter med den tradisjonelle internett-
kulturen. Brukerne tilbys her et “trygt”
innhold, alt du trenger internett til på
ett sted, vekk fra det utrygge cyberspace;
alt innenfor trygge omgivelser. Nett-
stedet Jenteporten derimot, har en
annen strategi. Her er brukt alle symbo-
lene fra cyberspace, også  det vanlige
universsymbolet, men med en stolt
kvinne som flyr gjennom dette univer-
set. Budskapet er at denne delen av uni-
versitet er et naturlig sted for deg; vi
viser deg  hvordan du lager din egen
hjemmeside. 

– Jeg har altså sett på jentesider som
er dikotomisk annerledes enn det antatt
maskuline internett og jentesider som
tar i bruk alle symbolene, med masse
lenker til webdesign og chat og med
“jentetema”. 

– Jeg har mest sympati for JenteRom
som har enkelhet som idé. Jeg er inspi-
rert av designkritikere som mener  at
man trenger er en nytenkning. Hvorfor
ikke løse opp datamaskinen i femti for-
skjellig maskiner som kan utføre hver
sin ting, i stedet for å ha avanserte
maskiner med masse programmer som
bare noen få kan beherske?
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Godkänd, men ej förstått 
- berättelser från programmeringskurser

Av MARIA ALSBJER
Fil. kand, Blekinge Tekniska Högskola
maria.alsbjer@pi.oru.se

Föreställningen att kva-
litet och svårt är det-
samma går igen i berät-
telser från teknisk
utbildning. Studenterna
försöker anpassa sig till
det de tror är det ulti-
mata sättet att lära sig.
Djupt rotade uppfatt-
ningar om korrekt man-
ligt respektive kvinnligt
beteende medför konflik-
ter mellan studier och
annat liv.

”Det känns som att försöka mura en vägg
genom att mura en bit här och en där. Till
sist rasar hela muren eftersom det inte
fanns någon grund… och man har kanske
inte ens hunnit uppfatta att det var en
mur det skulle bli…” Kvinnlig student
som påbörjat sin första programme-
ringskurs.

Under mina studier i dataveten-
skap och informatik, där pro-
grammering ingick som en

viktig del, brottades jag ofta med käns-
lan av att egentligen inte ha förstått,
trots att jag genomförde alla laboratio-
ner och blev godkänd i alla examinatio-
ner. När jag började ventilera denna
känsla bland studiekamrater insåg jag
att den var ganska utbredd, i synnerhet
bland de kvinnliga studenterna. Då det
var dags att välja ämne för det avslu-
tande examensarbetet bestämde jag mig
för att utgå från denna känsla. Arbetet

utgör ett försök till diskussion kring
möjligheter och svårigheter i grundläg-
gande programmeringsundervisning på
akademisk nivå (Alsbjer, 2001). I denna
artikel vill jag återge en del av de reflek-
tioner arbetet väckte och fortfarande
väcker. 

Från berättelser till 
sammanhang
Jag har intervjuat ett urval nybörjarstu-
denter och deras lärare från två olika
utbildningsprogram vid en teknisk hög-

skola i Sverige. Intervjuerna genomför-
des i anslutning till inledningen respek-
tive avslutningen av den första program-
meringskursen (i programmeringssprå-
ket java) vid respektive program. Mitt
arbetssätt har varit iterativt, det vill säga
det har inneburit en ständig dialog mel-
lan de fältstudier jag genomförde och
den litteratur jag läste. 

I den utbildningsmiljö jag befann
mig utgör klassificeringar av olika slag
vardag. Den undervisning som föregick
examensarbetet visade en tydlig tendens
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att påverka oss studenter att formulera
en hypotes som skulle gå att bevisa eller
motbevisa och framförallt få oss att vara
noggranna med att formulera objektiva
fakta. Den positivistiska atmosfären var
dock inte entydig, vilket gjorde det möj-
ligt för mig att välja andra utgångs-
punkter för mitt arbete, som jag vill se
som en samling berättelser bestående av
situerad kunskap (se t.ex. Haraway,
1991). De olika berättelserna utgör de
enskildheter genom vilka jag försökt
hitta ett större sammanhang - en para-
fras av Haraways påstående "The only
way to find a larger vision is to be
somewhere in particular"- som kanske
kan ge en del svar på varför en del stu-
denter tycks ha så svårt att lära sig pro-
grammering medan andra uppenbarli-
gen inte har det.

Lek eller allvar 
– en fråga om kön?
En berättelse som återkom i olika skep-
nader vill jag kalla den allvarsamma
leken. Den handlar om kvinnliga stu-
denter som arbetar hårt och som lägger
ner stora ansträngningar på att lära sig
och om manliga studenter som även de
arbetar hårt, men som också leker när de
arbetar och arbetar när de leker utan att
verka uppleva någon motsättning mel-
lan de båda förhållningssätten. 

Det är också en berättelse om nät-
verk med datorintresserade män som
spelar spel, byter programvara och dis-
kuterar olika datorers prestanda med
varandra. Här förekommer också dator-
intresserade kvinnor som försöker delta
i de manliga nätverken, men som
betraktas med viss skepsis av sina, något
mindre intresserade, kvinnliga vänner.
Den berättar om frustrerade kvinnliga
studenter som irriteras över att hela
tiden bli hänvisade till sina manliga stu-
diekamrater när de vill ställa frågor och
om manliga studenter som inte vill delta
i den prestandaorienterade kultur som
de benämner teknisk hybris. 

Den handlar också om föreställning-
en att det går att sätta likhetstecken mel-
lan kvalitet och svårt och hur studenter
försöker anpassa sig till det de tror är det
ultimata sättet att lära sig. Sist, men inte
minst handlar den om mer eller mindre

tydliga delar av vår kultur där föreställ-
ningar om vad som är korrekt manligt
respektive kvinnligt beteende sitter
djupt rotade.

Bl.a. Ellyn Kaschak (1992) menar
att den manliga normen utgörs av strä-
van efter oberoende (och kontroll),
medan den kvinnliga normen präglas av
relationsskapande och omtanke.
Samtidigt utgör den manliga normen,
eller för att vara mer exakt, den väster-
ländska, vita och heterosexuella manliga
normen också den mänskliga, det vill
säga den definierar sanningar som anses
giltiga för hela mänskligheten. Dessa
föreställningar menar Kaschak, medför
att både män och kvinnor i betydligt
högre utsträckning accepterar att män
ägnar sig åt sina intressen än att kvinnor
gör det. Kvinnor däremot tillåts ägna sig
åt sina intressen bara så länge de inte går
ut över de närmaste relationerna. De
kvinnliga studenternas berättelser prä-
glas också i betydligt högre utsträckning
än männens av upplevda konflikter mel-
lan studier och övrigt liv, i form av
familj och socialt umgänge. 

Prestation eller förståelse

Många studenter konfronteras med pro-
grammering som aktivitet för första
gången under sina akademiska studier.
Förkunskaperna varierar från ”kan ing-
enting alls” till ”har sysslat med pro-
grammering sedan 10-års ålder”, men
skillnaderna osynliggörs i stor utsträck-
ning. En av de studenter jag intervjuade
uttryckte sin frustration på följande sätt:

”Det känns som vi har hoppat rakt in
[…] I början var det till exempel som att
man glömde bort att inte alla jobbat i dos,
kompilerat och så vidare – allt sånt gicks
igenom i ett himla tempo.”

Man kan fråga sig om undervis-
ningssystemets bristande anpassnings-
förmåga till att det är stora skillnader
mellan nybörjarens och den mer erfarne
programmerarens behov är en följd av
en underliggande, om än outtalad kun-
skapssyn som ser lärandet som en pre-
station där det gäller att knäcka olika
koder snarare än att med stöd av erfarna
vägledare få hjälp att se mönster och
olika sätt att lösa ett givet problem.

Det verkar rent allmänt finnas en
mer eller mindre uttalad tendens att
premiera vissa former av lärande framför
andra. Struktur och logik utgör nyckel-
ord, bland flertalet såväl lärare som stu-
denter. Samtidigt märks en tydlig ten-
dens bland de – oftast manliga – stu-
denter som har ägnat hela eller delar av
sin fritid åt datorer och programmering,
att relatera till helt andra sätt att lära sig
där nyckelorden bl.a. är improvisation
och lekfullhet. Detta är vad bl.a. Sey-
mour Papert och Sherry Turkle kallar
för ”the style of bricolage”, en antropo-
logisk term som brukar användas för att
beskriva konkret vetenskap – som kon-
trast till den analytiska vetenskap som i
den positivistiska och postpositivistiska
traditionen ofta beskrivs som den enda
vetenskapen. Allting annat klassificeras
som icke-vetenskapligt och därmed
mindre viktigt (Papert & Turkle, 1990).

De två utbildningsprogram jag stu-
derade hade dock inte samma synsätt på
lärande som koncept. Inom det ena pro-
grammet framhölls att varje student
måste hitta sin egen inlärningsprocess
och därigenom också ta ett stort ansvar
för sitt eget lärande. Istället för att exa-
minera studenterna med hjälp av skrift-
liga tentamina fick varje student, gärna i
samarbete med någon annan, skapa sitt
eget program och själva examinationen
bestod sedan av att för de andra förkla-
ra vad man hade skapat för program och
varför man valt de lösningar man hade
gjort. Poängen var att genom att låta
studenterna välja projekt på sin egen
nivå skulle de dels ges möjlighet att
uppleva tillfredsställelsen av att lyckas,
dels få möjlighet att välja något som de
själva tyckte var roligt. Det innebar
också att de studenter som sedan tidi-
gare kunde en del programmering gavs
möjlighet att gå vidare i sitt kunska-
pande, istället för att bara bekräfta
”gamla” kunskaper. De kvinnliga stu-
denterna uttryckte både tillfredsställelse
och frustration över examinationsfor-
men. En del upplevde att de mer erfar-
na manliga studiekamraterna ”rusade
iväg” och lämnade dem på efterkälken.
Andra upplevde att de faktiskt kunde
utgå från sin egen kunskapsnivå, utan
att behöva jämföra sig med andra.
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Gap mellan teori och praktik
Förmågan att lyfta fram de olika typer
av kunskap som ryms inom kunskaps-
begreppet (t.ex. färdighetskunskap, för-
trogenhetskunskap och teoretisk kun-
skap, se Göranzon 1990) verkar, trots de
försök som nämns ovan, alltför frånva-
rande i de sammanhang jag deltagit i.
Flera av de intervjuade studenterna och
lärarna vittnar om stora gap mellan teori
och praktik där visserligen båda aspek-
terna diskuteras, men aldrig samtidigt
och aldrig förenade på ett sätt som ska-
par såväl teoretisk som känslomässig
förståelse. Studenterna från det mer tra-
ditionella av de två programmen, men
även de lärare som reflekterat över sin
egen utbildningsbakgrund, berättar om
skrivningar där studenterna förväntas
skriva kod på papper med exakt syntax,
inklusive placeringen av kommatecken.
De berättar också om föreläsningar som
i och för sig upplevs som intressanta,
men utan samband med de efterföl-
jande laborationerna. Denna känsla för-
stärktes förmodligen av att föreläsare
och laborationshandledare i regel var
olika personer. 

I ett ämne som programmering,
som i så hög utsträckning handlar om
praktiska färdigheter i kombination
med analytisk förmåga, kan det tyckas
självklart att ”hur” och ”vad” borde
kunna integreras såväl med varandra
som med den kollektiva, ofta tysta, kun-
skap som finns inom programmerandets
yrkespraktik och hos dess utövare.
Dessvärre är det mycket som tyder på
att i realiteten värdesätts den teoretiska
förståelsen betydligt högre än färdig-
hets- och förtrogenhetskunskaper. Det
faktum att skriftliga tentamina fortfa-
rande används som examinationsform
är ett tydligt tecken på detta, eftersom
det enbart är den teoretiska kunskapen
som går att mäta på detta sätt (Janik,
1996).

Likhet – jämlikhet?
I det mer traditionella av de två utbild-
ningsprogrammen framhölls vikten av
att det ska vara ”lika” för alla, ett argu-
ment som för övrigt hörs ganska ofta i
utbildningssammanhang. När detta
synsätt dessutom kopplas till en pedago-

gik som går ut på att alla ska lära sig på
samma sätt (ofta i en missriktad jämlik-
hetssträvan) kan konsekvenserna bli
förödande. Om man behandlar alla
”lika” – utifrån föreställningen att alla
har samma förutsättningar – negligerar
man det faktum att vår (västerländska)
kultur i grunden bygger på ett hierar-
kiskt tänkesätt där värderandet av vad
som är sant/falskt, bäst/sämst,
viktigt/oviktigt utgör grundpelare.

"[…] whoever gets to draw this line,
to create the boundary, is the owner of the
context and, as such, holds the power to
define reality, to say what matters and
what does not" 
(Kaschak, 1992, s. 31)

I själva verket innebär ”likhetstan-
ken” att man gynnar dem som redan är
en del av den dominerande kulturen.
De som inte är det måste antingen
anpassa sig till den eller bli betraktade
som misslyckade. Att inte lyckas blir
därmed något som härrörs till indivi-
den, inte strukturen eller sammanhang-
et. "Det är jag som är så korkad att jag
inte kan lära mig". 

Att öppna den 
svarta lådan
Berättelserna ovan skulle alla kunna vara
en del av en ännu större historia, den
om olika förhållningssätt till kunskap
och kunskapsprocesser. I synnerhet när
det gäller olika former av teknisk kun-
skap, vari programmeringskunskap
inryms, verkar det ibland som om den
omges av en svart låda (Gibbons et al,
1994). Hittar man bara rätt sorts nyckel
så kommer innehållet att uppenbara sig.
Frågan är bara varför det alls ”finns” en
svart låda? Kan det vara så att den alke-
mistiska drömmen om att skapa guld
(att få kontroll över något som tillmäts
ett stort såväl ekonomiskt som symbo-
liskt värde) fortfarande lever? Genom
att odla myten om att vissa sorters
(framför allt teknisk och naturveten-
skaplig) kunskap kräver särskilda nyck-
lar odlas också myten om det ensamma
geniet, han som vet vad andra inte vet.
Genom sin exklusiva kunskap får de få
som besitter den en särställning i förhål-
lande till andra. Den exklusiva kunska-

pen ger rätten att definiera gränsen mel-
lan vad som är viktigt, respektive ovik-
tigt – naturligtvis med utgångspunkt
från objektiva fakta. 

För vad skulle hända om vi lät alla
delta i definierandet av verkligheten? Ja,
vad skulle hända egentligen?

Om större utrymme gavs för olika
förhållningssätt skulle det kanske gå att
hitta former för lärande som tog hänsyn
till studenters olika bakgrund och som
synliggjorde skillnader. Det skulle då
också bli lättare att föra en debatt kring
vad kunskap innebär för var och en som
deltar. Kanske skulle det rentav gå att
skapa en atmosfär som ger lust? Lust att
fortsätta lära och pröva, istället för olust
inför känslan att man ingenting kan.

Kanske skulle ”den allvarsamma
leken” – det vill säga de kvinnliga stu-
denternas strävan att lära sig program-
mering – därmed få ett större utrymme
i programmeringskurserna. Det skulle i
så fall finnas goda förutsättningar för ett
klimat som ger utrymme även för de
manliga studenter som inte vill delta i
reproducerandet av en prestandaorien-
terad kultur och som tillåter kvinnor att
visa sitt datorintresse också för sina
kvinnliga vänner. Om alla studenter –
kvinnor och män – fick större utrymme
i kurserna, skulle kanske andra former
av kvinnligheter och manligheter än de
nuvarande formas.
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Ved å studere de under-
liggende modellene –
hvilke kategorier, regler
og design som er valgt –
vil en oppdage hvordan
informasjonsteknologien
bidrar til å forsterke og
sementere en kjønnet
kultur.

Informasjonsteknologi (IT) er en
samlebetegnelse på elektronisk baser-
te artefakter og systemer, med fokus

på de tekniske sidene ved maskinvare
(hardware) og programvare (software). I
elektroniske artefakter er elektronikken
innbakt i andre produkter, f.eks. biler,
vaskemaskiner, eller artefaktene er spesi-
aliserte datamaskiner, f.eks. digitale
kameraer, mobiltelefoner. Elektronisk
baserte systemer er informasjonssyste-
mer av ulike slag, f.eks. medlemsregiste-
ret i håndballklubben, bedriftens infor-
masjonssystem, folkeregisteret. Et infor-
masjonssystem er alltid sammensatt av
elektroniske og andre (ofte papirbaserte)
informasjonskilder, der brukerne skaper
informasjon ut av data lagret på for-
skjellig form. 

Kjønnet 
design av IT
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I elektronisk baserte artefakter er
elektronikken en del av produktet, inte-
grert i ulik grad. Det introduseres digi-
tale elementer i mange dagligdagse arte-
fakter uten at dette bidrar særlig til å
endre utforming eller funksjonalitet for
brukeren. Det at det er digitale kompo-
nenter i kjøleskap og vaskemaskiner har
ikke endret dem vesentlig mens vi kan
se en liten endring i funksjonalitet i
f.eks. komfyrer og symaskiner, som kan
knyttes til bruk av elektroniske kompo-
nenter. Innbakte elektroniske kompo-
nenter synes ofte ikke – selv om måten
vi opererer artefaktet kan bli mer likt
operasjon av (grensesnittet i) andre elek-
tronisk baserte systemer.

I elektronisk baserte informasjonssy-
stemer er informasjonen lagret elektro-
nisk og kan nås gjennom standard gjen-
finnings- og presentasjonsformer
(skjerm, tastatur, mus, strekkoder mm.).
Her er maskinen synlig i form av en
skjerm, mens utformingen av informa-
sjonen er synlig slik den presenteres for
oss som symboler på skjermen. 

Mannen – sorteringsnøkkel
Noe av informasjonen er imidlertid bare
synlig gjennom de funksjoner og tjenes-
ter som systemet tilbyr. Vi ser ikke alltid
hvilke opplysninger som er lagret og
ikke, vi vet ikke hvordan de behandles
og settes sammen, vi vet ikke hvilke
beslutninger eller aktiviteter informasjo-
nen blir brukt i. Vi kan analysere oss
fram til noe av dette når vi bruker et
informasjonssystem. Hos de norske
skattemyndighetene blir kvinner som
tar kontakt spurt om de er gift og om de
har mannens personnummer. Dette
skyldes at gifte par skattemessig behand-
les sammen, og at det er mannen som er
sorteringsnøkkel i datasystemet. I andre
systemer kan det bli mer alvorlige følger
av de antakelsene, de modellene, som
ligger til grunn for systemets oppførsel.

Kjønn og IT i bruk
Å anlegge et kjønnsperspektiv på IT i
bruk innebærer å trekke inn kjønn når
vi analyserer artefakter/systemer i seg
selv og i bruk. Artefakter kan karakteri-
seres ut fra sin funksjonalitet: hva kan
de brukes til, og sin mening: hvilken

symbolsk og kulturell betydning de har.
Artefakter er formgitt for å kommuni-
sere sin funksjonalitet og sin mening til
en bestemt målgruppe. Dersom artefak-
tet er et konsumprodukt, vil designerne
ofte benytte stereotypier for å forenkle
kommunikasjonen. Mitt favoritteksem-
pel er rosa barberhøveler: her er tekno-
logien lik i den sorte og stålblanke bar-
berhøvelen beregnet på menn, men rosa
og runde former er valgt for å kommu-
nisere til kvinner. I de deler av verden
der kvinner forstår hva de skal bruke en
barberhøvel til, forstår de at en rosa bar-
berhøvel er ment for dem. En rekke
artefakter med elektroniske komponen-
ter er formgitt på tilsvarende måte, ret-
tet mot kvinner som konsumgruppe,
f.eks. mobiltelefoner, klokker, biler. 

Ser vi brukssituasjonen i en større,
politisk og kulturell kontekst, kan kjønn
være en viktig faktor for å forstå hvorfor
teknologien er designet på en bestemt
måte (Wajkman 1991).

Kjøkkenmaskiner og 
boremaskiner
Artefakter med samme type innmat
formgis ulikt ettersom de skal brukes i
sammenhenger som tradisjonelt er
dominert av et kjønn, f.eks. kjøkkenma-
skin og drill — eller kjøkkenutstyr for
private hjem vs. industrikjøkken. Et vel-
kjent eksempel er introduksjonen av
QWERTY-tastaturet i grafisk bransje
den gangen IT erstattet bly i sideom-
brekking (Cockburn 1985). QWERTY-
tastaturet ble opprinnelig laget for
mekaniske skrivemaskiner da det viste
seg at skrivemaskinistene skrev så raskt
at tastene filtret seg inni hverandre.
QWERTY er en rekkefølge av bokstaver
som gjør at man skriver saktere (på eng-
elsk). Tastaturet ble godt innarbeidet og
ble beholdt i datamaskinen selv om det
ikke er noen teknisk grunn til å skrive
sakte. Da blysetternes tastatur ble erstat-
tet av skrivemaskinstastaturet ble det
samtidig åpnet for at grafiske arbeidere:
mannlige håndverkere med sterke fag-
foreninger, ble erstattet med kvinnelig,
uorganisert, billig arbeidskraft. Det fin-
nes utallige eksempler på at tekniske
innretninger designes ut fra politiske
hensyn og at tekniske argumenter bru-

kes der politiske og sosiale argumenter
egentlig betyr mer (se f.eks. Abbate
(1994)s fortelling om Internet-standar-
der). I samfunn der kjønn er en faktor i
maktanalyser, vil kjønnsaspekter derfor
kunne trekkes inn på mange nivåer i
slike design- og beslutningsprosesser.

Et kjønnsperspektiv på informa-
sjonssystemer er vanskelig fordi vi må gå
inn i modellen som ligger til grunn for
systemet for å diskutere om kjønn er en
faktor. I noen tilfeller er det ikke så van-
skelig å se, f.eks. når man tar kontakt
med skattemyndighetene og blir møtt
med spørsmål om sin mann. I andre til-
feller er det vanskeligere fordi det er det
som ikke er med i modellen som er kri-
tisk. Ofte baserer de elektronisk baserte
systemene seg på regler og kategorier
som kan oppleves utrolig rigide og uri-
melige i en automatisert beslutning,
f.eks. hvis en ”tilfeldig” grense plasserer
deg i en kategori der du utelukkes fra en
tjeneste eller vare. Det å studere de
underliggende modellene, hvilke regler
og kategorier som er valgt, er viktig for
å gjennomskue hvordan informasjons-
systemet bidrar til å forsterke og semen-
tere sosiale strukturer. 

Kjønn og design av IT
Det er i designprosessen modeller, kate-
gorier og regler utformes og besluttes,
det er da artefakter og systemer gis form.
Designprosessen starter ofte med at
noen har en ide eller et problem de vil
ha løst, denne ”noen” — oppdragsgive-
ren — møter designerne, og sammen
lager de visjoner om mulige løsninger.
Designprosessen fortsetter med skisser
av visjonene, og ender med spesifikasjon
for produksjon av artefaktet/systemet. I
produksjonen tas det design-avgjørelser
som har med praktisk utforming å
gjøre. 

Det er først og fremst designerne
som har innflytelse på visjonene og på
konkretiseringen av visjoner til en mate-
riell form. Hvilke visjoner skapes –
hvordan tenker designerne hver for seg
og sammen at artefaktet skal bli? Ofte
tenker de seg en brukssituasjon, eller de
ser for seg en spesiell egenskap ved arte-
faktet som skal forbedre brukssituasjo-
nen. Måten de tenker om artefaktet er
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preget av hva de kan om det materialet
som skal brukes for å lage artefaktet; av
kunnskaper og erfaringer, både fra
utdannelse/arbeid og som brukere.
Designerens kunnskaper og ferdigheter
er en del av designeren som menneske,
samfunnsborger, familiemedlem, kul-
turbærer. Derfor er det interessant og
relevant å se på hvilke livserfaringer
designeren har: de er bakgrunn for å
lage visjoner om andre menneskers bruk
av artefakter. I vårt samfunn er kjønn en
faktor som påvirker hvilke erfaringer
man får.

Oppdragsgiver har beslutningsmyn-
dighet over hvilke ideer som skal forføl-
ges, hvilke løsninger som kan være
mulige, og hvilke ressurser som settes av
(tid og mennesker). Oppdragsgiver kan
sette grenser for designernes visjoner.
Den vanligste begrensningen er hvem
som får delta i prosessen, både hvilke
designere og hvilke brukere eller mulige
kunder som kan trekkes inn. Dette
påvirker kraftig hva slags erfarings- og
kunnskapsgrunnlag som finnes i design-
gruppen. Flere typer kunnskap og erfa-
ringer gir flere perspektiver, større varia-
sjon i visjoner, og bredere og bedre
grunnlag for evaluering av designfors-
lag.

Systemets rigiditet 
og mangler
I design av elektronisk baserte informa-
sjonssystemer formgis modeller på ulike
abstraksjonsnivåer. Modellering og pro-
grammering handler om å lage formelle
representasjoner av deler av verden: av
pengene våre i bankens systemer, av
huset og bilen i forsikringsselskapets sys-
temer. Modellen inneholder et utplukk
av egenskaper ved den delen av verden
som er modellert (f.eks. husets verdi,
kategori (enebolig, leilighet), materiale
(tre, mur), størrelse, låstype, alarm) og
en rekke egenskaper som vi mener er
viktige er ikke med (f.eks. lys, lyd og
lukt, farger, historie). Modellen inne-
holder videre et sett med operasjoner
(beregne premie, sende ut premievarsel,
registrere innbetaling, rutiner for bereg-
ne skadeserstatning). I de fleste systemer
vil brukerne fra tid til annen oppleve at
de ønsker å gjøre noe som ikke er på sys-

temets repertoar. En ansatt i et forsik-
ringsselskap fortalte meg at det ikke var
mulig for henne å gi et tilbud til en ny
kunde uten å lure datasystemet: hun
måtte legge inn en falsk kunde som sys-
temet automatisk kunne beregne premie
for at hun skulle kunne informere kun-
den om pris på ulike typer forsikring –
og etterpå måtte hun slette den falske
kunden i kunderegisteret. Design hand-
ler også om å skaffe seg kunnskap om
hva slags støtte brukere har behov for —
før de har behovet. God design krever
balanse mellom innlevelse i hverdagsli-
vet og visjoner om teknologiske mulig-
heter, og i denne balansekunsten vil
designerens livserfaring og empati være
like viktig som teknisk briljans.

Kjønn påvirker IT!
Designere har kjønn – men er kjønn et
tema i programvareutvikling? Noen
kvinnelige systemutviklere (forskere)
hevder at kvinner er annerledes enn sine
mannlige kolleger fordi de kler andre
roller i systemutviklingsprosessen og
velger forskjellig i design. Noen av val-
gene og egenskapene passer godt i et
kjønnsstereotypt bilde av kvinner (f.eks.
oversikt, ryddighet, ansvarlighet) og
sannsynligvis har mange kvinnelige sys-
temutviklere utviklet slike egenskaper
som del av å være kvinne i samfunnet. Å
ta roller som harmonerer med slike
egenskaper på jobben kan være en måte
å kombinere det å være kvinne med det
å være en profesjonell systemutvikler
(Mörtberg 1997). 

I et kjønnet samfunn er kjønn et
viktig aspekt ved det å erfare og handle i
verden — og IT er innbakt i samfunns-
livet. Ofte synes ikke kjønnsaspekter i
teknologien før vi ser den som intregrert
i samfunnslivet. Design av kjønnet tek-
nologi forsterker en kjønnet kultur, som
igjen er grunnlaget for design av kjønnet
teknologi.

Kvinners IT-rettigheter
Designere har kjønn, deres livserfaring-
er er kjønnet, og de er en del av et kjøn-
net samfunn. Et kjønnsperspektiv på
design har som mål å identifisere
kjønnsaspekter ved aktører i designpro-
sessen, deres interesser, ressurser og

maktstrategier. Designere ser tekniske
løsninger på problemer og tekniske
muligheter for nye artefakter ut fra sine
erfaringer som menneske og bruker/
konsument – og da blir det at kjønnene
har så ulik erfaring og ulik sosialisering
relevant. Derfor er det relevant å disku-
tere fraværet av kvinner i IT-design: om
kvinner oppfører seg annerledes eller
ikke – og av hvilken grunn – er mindre
viktig enn det faktum at kvinner ofte
utelukkes fra design. Det gir kvinner
dårligere rettigheter og privilegier, dårli-
gere tilgang til tekniske ressurser i sam-
funnet. Jeg mener det er god grunn til å
tro at vi da får et repertoar av tekniske
løsninger som er dårligere tilpasset kvin-
ners erfarings- og kunnskapsrom i sam-
funnet. Å påvise dette er imidlertid van-
skelig. Vi må starte med en kombina-
sjon av langvarige studier av bruker- og
konsumatferd med detaljestudier av
designprosesser der valg og bortvalg av
ideer og løsninger er i fokus, og da kan
vi kanskje si noe om hvilke tekniske løs-
ninger som ikke finnes. Dernest må vi
diskutere om kjønn er medvirkende
årsak til dette. Jeg er overbevist om at vi
vil finne at kjønn spiller samme rolle i
design av IT som i design av alle andre
menings- og maktstrukturer i samfun-
net, og at det kan være tilsvarende van-
skelig å avdekke dette — kanskje van-
skeligere fordi det også krever teknisk
innsikt i program- og maskinvare.
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Isystemdesign används olika metodo-
logier och modeller för analys och
design av IT-system eller en produkt.

Systemdesigners är mer eller mindre
medvetna om att de teknologier eller
system de utvecklar kommer att förän-
dra människors verkligheter på något
sätt. De kan bli berikande eller begrän-
sande. Val och bedömningar om vad
som ska ingå eller inte ska ingå i ett sys-
tem är bl.a. baserade på vems kunskap
och erfarenheter som är giltiga. Det
slutgiltiga systemet eller produkten
påverkas av olika aktörers kunskap och
hur de översätts enligt de metodologier
som används i designprocessen.
Eftersom design av IT-system domine-
rats av begränsade grupper av män med
specifika kompetenser är det inte alltför
fel att anta att deras intressen och erfa-
renheter har kommit att forma domine-
rande förhållningssätt, tankar och kul-
turer inom området.

En komplex värld 
formaliseras
Idag finns olika metodologier som ger
möjligheter att analysera praktiker och
gestalta komplexiteten i dem. Helena
Karasti (2001) har utvecklat det hon
kallar sensitiv systemdesign genom att
integrera etnografi, participatory design
och work practice. Systemdesigners rör
sig på olika konkretiseringsnivåer när de

omsätter idén om ett IT-system till en
färdig produkt beroende på att process-
sen består av olika moment som t.ex.
analys av problemområde, design av
arkitektur och komponenter, pro-
grammering. Hur behålla komplexite-
ten när designers rör sig på en annan
konkretiseringsnivå? Teorier, metodolo-
gier och modeller är verktyg för att för-
ändra världen eller att manipulera den
på särskilda sätt (Keller 1992).
Därigenom har de kraft och eftersom
krafter brukar illustreras som vektorer
har de också riktning. Det är däremot
inte alltid påtagligt vilken riktningen är
eftersom det är en kedja av val, hän-
delser och bedömningar som bestämm-
mer färden. Den färdiga produkten eller
det slutgiltiga systemet – objektet, kan
betraktas som stelnade berättelser
(Haraway 2000).

Systemdesign som berättelser
Den slutliga produkten – teknologin
eller systemet, betraktas som något
givet. I design av IT-system förvandlas
göranden och handlande genom kollek-
tiv glömska till för-givet-tagande. Det
medför att verben övergår till substantiv
med ett förtingligande som resultat. Vad
som skapas i systemutvecklingens prak-
tik blir beroende av de berättelser som
designers utgår från, brukar, omskapar
eller nyskapar (Landström 1998).
Genom att förstå systemdesign process-
sen som berättelser aktualiseras språkets
betydelse och hur det bidrar i skapandet
av mening. Människor uttrycker och
tolkar mening genom tecken och är där-
för beroende av tecken. Vi förstår
någonting genom någonting annat och
språket är vårt sätt att tillägna oss och
hantera världen, vi skapar vår värld

Vem och vad sorteras 
i systemdesign?
Av CHRISTINA MÖRTBERG

Utvecklare och användare ger informationsteknologi mening. I design av informa-
tionsteknologi är många olika aktörer – mänskliga och icke-mänskliga - involve-
rade från idé till färdig produkt eller till ett IT-system som kan användas. I sam-
handlandet mellan olika aktörer har språket en central plats. Samhandlandet kan
också beskrivas som förhandlingar om gränser och innehåll där både teknologi
och kön formar och formas.
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genom språket (Hutcheon, 1989). I
systemdesign används förutom ord
också olika bilder, symboler eller gra-
fiska noteringar med syfte att gestalta de
praktiker som studeras. Systemdesigners
som har kompetens inom området kan
tolka och levandegöra dessa i de materi-
ella processer som systemutvecklingens
praktik utgör. Dokument, figurer eller
modeller som produceras är inte trans-
parenta representationer eftersom det
krävs omformuleringar eller översätt-
ningar för att levandegöra symboler eller
grafiska noteringar. Berättelser som ska-
pas i systemutvecklingens praktik är allt-
så både gestaltande och figurativa. 

Objekt och subjekt sorteras in eller
ut i design av informationsteknologi.
Sorterandet är aktiva handlingar som
utvecklare gör när de reducerar en
komplex värld för att passa in i de
modeller som används. Sorterarens kön
och bekönade erfarenheter påverkar
processen. Processen innebär ett sätt-
tande av gränser och dessa blir också sty-
rande för vad vi ser och inte ser.

Maskiner och annan hårdvara är det
mest gripbara och påtagliga. Däremot är
det svårare att gripa tag i programvaran.
I hantverk, som t.ex. stickning, är
görandet synligt. Framställningen av
tröjan är påtaglig och gripbar och resul-
tatet av görandet, tröjan, kan jag också
ta på, eller ta på mig. Kunniga förstår
också sticktekniken. I design av IT-
system är programvaran inte gripbar
och val, bedömningar och göranden
försvinner in i en svart låda. 

Formella representationer
I systemdesign är klassifikationer inväv-
da i praktiken eftersom utvecklarna är
skolade innanför discipliner som bygger
sin kompetens på konsensuspräglade
klassificeringar, standardiseringar och
formaliseringar. Abstraktionsprocessen
innebär att via någon form av represen-
tation länka samman erfarenheter och
kompetenser som utvecklas och förvär-
vas vid en tid och på en plats (här
systemutveckling) med erfarenheter och
kompetenser vid en annan tid och plats.
Teknologin eller ett användbart system
är vad systemdesigners kommer att för-
medla till kända eller presumtiva bru-

kare. Kategoriseringar och klassifice-
ringar är inte något unikt för systemut-
veckling eftersom vi omges av olika
typer av standards i våra vardagsliv.
Vissa klassificeringar kan karaktäriseras
som individuella lösningar som t.ex.
ordningen i köksskåp. De flesta männ-
niskor har någon typ av ordning – glas
på en hylla, koppar på en annan, tallri-
kar på en tredje eller i ett annat skåp etc.
Vilken eller vilka överväganden som
ligger till grund för klassificeringen är
inte alltid synlig eftersom den tas för
given. Men om en annan person med
andra överväganden ställer in föremål
kan hon göra det osynliga synligt genom
att fråga var olika saker ska ställas
(Bowker and Star 1999) eller genom att
ställa dem ”fel”. 

Geoffrey C. Barkel och Susan Leigh
Star har undersökt klassifikationssystem
genom att betrakta görandet som en
form av arbete. Med ett sådant perspek-
tiv blir det möjligt att synliggöra val och
övervägande som ligger till grund för
klassifikationen. Därigenom kan det
som tas för givet bli mer förståeligt och
öppna möjligheter till andra standards
och klassificeringar. I skapandet av kate-
gorier eller klassifikationssystem sker
förhandlingar om gränser och innehåll
och i dessa förhandlingar formas tekno-
logi och kön.

Representationer finns inbäddade i
olika system som strukturerar vår tillva-
ro men trots det fungerar de inte för
alla. Ett exempel är trafikljus som orga-
niserar trafiken genom att det röda, gula
och gröna ljuset har olika innebörder.
De flesta trafikanter kan tolka dem men
för blinda eller synskadade människor
fungerar inte distinktionerna. (Bowker
och Star, 1999). I valet att organisera
trafiken med hjälp av ljussignaler kon-
struerade med olika färger byggs repre-
sentationer in i systemet dvs. vilka inne-
börder de olika färgerna motsvarar.
Många människor tar dem för givna på
grund av att de kan tolka meddelandet
som färgerna sänder dem. Men när
innebörden eller meddelandet i signalen
som systemet bygger på inte fungerar
görs den i systemet inbäddade repre-
sentationen märkbar.

Att göra det osynliga synligt
Att objektivera innebär att situering och
lokalisering går förlorad. Därigenom
blir det också svårt att förstå vem som
gjort val och bedömningar. Berättelser
som skapas inom systemutvecklingens
praktik styrs av dess regler och antagan-
den. Regelverket får betydelse för vad
som undersöks, vad som existerar och
hur det fungerar. Samtidigt vävs tidigare
praktiker och berättelser in i de nya och
i de berättelser som formas där.
Berättelsen är alltså giltig utifrån det
sammanhang den skapats i. System-
utvecklare är vittnen genom sin närvaro
i designprocessen och beroende på deras
specifika kompetenser innebär bevitt-
nandet också en ansvarighet för den
teknologi eller det system som utveck-
las. 

Feministisk forskning kan bidra
både genom att göra påtagligt hur kön
skapas i utveckling av IT-system och
genom att synliggöra och förstå övervä-
ganden, intentioner och val som vävs in
olika konkretiseringsnivåer. Eller med
Susan Leigh Star”s (1995) ord: ”How to
keep visible what keeps slipping away
behind layers (bureaucratic or represen-
tational) of other things”. Frågor som
fokuseras är: Vilken kunskap domine-
rar? Vilken kunskap tillskrivs den största
betydelsen? Vilka andra riktningar kan
utvecklingen ges? Hur och för vem fun-
gerar systemen? Om systemdesigners
gör andra val, kategoriseringar eller ska-
par andra representationer än nuva-
rande vilka verkligheter, vilka IT-system
och produkter kommer att utvecklas?
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Moderne opfattelser af subjektet og af ting og objekter, teknologi og 
materialitet formår ikke at sige noget relevant om videnskabernes færden 

i samfundet og kulturen og den betydning, teknologi spiller i sociale praksisser.
Med Donna Haraways kyborgfigur vil vi her kontrastere det moderne 

perspektiv på teknologi med et kyborgsk blik på arbejdet på en 
sygehusafdeling. Dette vil føre til, en diskussion af nogle af de politiske 

implikationer en kyborgsk teknologiforståelse indebærer.

Kyborger på arbejde
– elektronisk medicinordination
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T ermen kyborg er ved at vinde
indpas i det danske sprog. De
fleste forbinder det måske med

science fiction genrens eksperimenter
med hybride figurer, hvor grænserne
mellem menneske, dyr og maskine sæt-
tes på spil og med populærkulturen og
Hollywoods mere eller mindre fiktive
eksperimenter med kroppe og kulturelle
universer. Grænsen mellem, hvad der
opfattes som unaturlige eller naturlige
kulturliggørelser af menneske-kroppe er
tilsyneladende ved at rykke sig.
Kroppens kunstiggørelse ved hjælp af
kosmetiske implantater og ansigtsløft-
ninger. Body building og doping bliver
sværere og sværere at skelne fra brugen
af p-piller, tandfyldninger og medicin-
ske indgreb som kunstige hofter og
organtransplantationer. 

Både Hollywood, monopol-kapita-
len, medicin- og militærindustrien har
tilsyneladende haft aktier i nye artikule-
ringer af forholdet mellem mennesker,
dyr og teknologi, som indikerer radika-
le ændringer i det moderne menneskes
livsbetingelser og selvforståelse. Hvorfor
blander feminister, socialister og post-
strukturalister sig ikke i udformningen
af dette landskab, spurgte den ameri-
kanske feminist, biolog og videnskabs-
historiker Donna Haraway i sit berømte
cyborgmanifest fra begyndelsen af
1980’erne (Haraway 1991). Kyborgen
er i hendes opfattelse tvetydig og derfor
i særlig grad en interessant størrelse.
Men i hvilken forstand kan man spørge?

Haraways kyborgfigur 
– nye forståelser
I "A Cyborg Manifesto: Science,
Technology, and Socialist Feminism in
the late Twentieth Century" beskriver
Haraway kyborger som en paradoksal
effekt af den teknisk videnskabelige
udvikling, der fulgte i kølvandet på
anden verdenskrig. Den stigende anven-
delse af kybernetiske teoridannelser i
videnskab og i samfundet, hvor men-
nesker, dyr såvel som maskiner opfattes
i kategorier af styring, kontrol og kom-
munikation i form af feed back-meka-
nismer, udfordrer efter hendes opfattelse
vores identitet som autonome subjekter.
Det er vanskeligt at opretholde huma-

nistiske forestillinger om mennesket
som et rationelt, frit og selvberoende
subjekt med evnen til at handle og være
moralsk ansvarlig. Moderne opfattelser
af subjektet og af ting og objekter,
teknologi og materialitet, kommer til
kort. De formår ikke at sige noget rele-
vant om videnskabernes færden i sam-
fundet og kulturen og den betydning,
teknologi spiller i sociale praksisser.
Donna Haraways kyborgfigur skal åbne
for nye måder at udforske videnskab,
teknologi og hverdag og udvikle nye for-
ståelser af mennesker og maskiner.

Et kyborgunivers på en syge-
husafdeling – to perspektiver
I det følgende vil vi tage denne tråd op
og gå på opdagelse i kyborguniverser,
som de udspiller sig på en plastikkirur-
gisk afdeling, der er igang med at indfø-
re et elektronisk medicinordinations-
modul i en elektronisk patientjournal
(Markussen & Olesen 2001, 2002). Vi
vil her kontrastere et moderne perspek-
tiv på teknologi med et kyborgsk blik på
arbejdet på afdelingen og diskutere
nogle af de politiske implikationer, en
kyborgsk teknologiforståelse indebærer.

Medicinordination i moderne
teknologi-perspektiv
Medicinordination tager sig forskellig
ud i et moderne og i et kyborgsk per-
spektiv. I et moderne perspektiv ansku-
es elektronisk medicinordination som et
middel til at undgå fejlmedicinering.
Spørgsmål om, hvordan man undgår
fejl, er af stor betydning i sundhedsvæ-
senet, og det er derfor et stærkt argu-
ment. Men hvad der regnes for fejl i en
given sammenhæng er ikke altid lige
indlysende. Det er relevant at spørge,
hvad der tæller som fejl, det øjeblik vi
ud fra en moderne teknologiforståelse
argumenterer for, at elektronisk medici-
noordination kan forbedre medicinordi-
nation.

De problematiske felter, der som
regel fokuseres på i denne sammenhæng
er, om lægesekretærerne behersker alle
de medicinske fagudtryk, som lægerne
anvender og er i stand til at skrive dem
korrekt i journalerne? Eller om sygeplej-
erskerne skriver forkert, når de kopierer

lægernes medicinordinering fra læge-
journalerne over i kardex? På den afde-
ling vi studerede, skrev sygeplejerskerne
ydermere ordineringen på en seddel,
placeret i bunden af den medicinbakke,
som de anvender ved ophældning af
medicin og ved medicingivningen på
stuerne. 

Sekretærer og sygeplejersker udfører
en række handlinger, der ud fra en
moderne synsvinkel anskues som en
repræsentation af lægens oprindelige
tanke. Det er netop disse led, som udpe-
ges som fejlkilder, og som man mener at
kunne eliminere i kraft af indførelsen af
et elektronisk medicinordinations-
modul. Her skal lægen selv taste ordine-
ringen ind i modulet. Den udskrives
derefter på en medicinliste, som syge-
plejerskerne skal anvende som instruks
ved medicinophældningen, så de und-
går at skrive det ind i kardex og på sed-
ler i bunden af medicinbakken. 

Argumentationen bygger således på
en moderne forståelse af magt og tekno-
logi (Latour 1986). Der er en oprindelig
magt eller kraft – lægens beslutning –
som sætter en bevægelse i gang. Lægens
autoritet og ekspertise sikrer inertien og
retningen i bevægelsen. Kopieringer af
lægens oprindelige beslutning er kilde
til fejl, idet disse led nedsætter tempoet
og forsinker, at lægens ord omsættes til
korrekt medicin. Elektronisk medicin-
ordinering eliminerer disse led og der-
med mulighederne for fejl og er derfor
udtryk for en forbedring af medicinor-
dination. 

Medicinordination som
kyborgpraksis
Betragter vi medicinordination ud fra
kyborgfiguren toner et andet billede
frem, hvor fasttømrede kategorier som
mennesker og teknologi opløses. Lægen
ses ikke som et moderne autonomt og
beslutningstagende subjekt; medicin er
ikke en materiel ting, piller eller mikstu-
rer. Forestillingen om eksistensen af et
socialt eller organisatorisk medium –
relationer alene mellem mennesker, som
forstår eller misforstår hinanden – er
heller ikke i fokus. I kyborgperspektivet
er kopieringen af lægens diktat ikke et
spørgsmål om passiv repræsentation af
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en oprindelig tanke. Det er et aktivt og
oversættende led i en socioteknisk og
materielt semiotisk proces. Hvert led i
kæden fra lægens ordinering til patien-
tens indtagelse af medicinen er lige vig-
tige. Hvert led vil oversætte og forskyde
det foregående på mere eller mindre for-
udsete og indlysende måder. Over-
sættelser er i den forstand situerede akti-
viteter, som kan studeres både før og
efter medicinordinationsmodulet er ble-
vet indført. Det praktiseres i netværk af
mennesker og ting, hvor alle led i ræk-
ken af forbindelser eller associationer
også selv forandres i processen. 

Lad os give et eksempel: Medicin-
ordinationsmodulet indeholdt en data-
base over den medicin, der kan ordine-
res. Vi overværede på et tidspunkt, at en
læge ønskede at ordinere vitaminpiller
til en patient, men fandt at der ikke var
hjælp at hente i databasen. Kategorien
vitaminpiller optrådte simpelthen ikke i
basen, hvis designere tilsyneladende
ikke regnede vitaminpiller med til kate-
gorien medicin. 

Databasens magt – kategori-
seringens problem
Lægerne og sygeplejerskerne befandt sig
da i den paradoksale situation, at der nu
ikke kunne ordineres vitaminpiller, end-
skønt de havde et glas vitaminpiller stå-
ende i medicinskabet. Eksemplet illus-
trerer kyborgperspektivets pointe, at
lægens beslutning er i hænderne på
senere brugere, i dette tilfælde databa-
sen. Den udviser magt til at ignorere
lægens beslutning. Ikke alene lægens
beslutning transformeres hermed – det
gælder også andre led i kæden som for
eksempel lægen og sygeplejerskerne. De
må omgå situationen, så patienten ikke
alene får sin medicin, vitaminpillen,
men således at det foregår på en måde,
som kan dokumenteres og legitimeres i
det informatiserede administrative sys-
tem. 

Eksemplet understreger, at selvom
den erklærede hensigt med indførelsen
af modulet netop var at gennemføre en
instruks fra lægens side på en mere sik-
ker måde, så har midlet hertil en para-
doksal pris. Informatiseringen består
blandt andet i at forenkle processen ved

at fastlægge lægens valgmuligheder og i
den forstand lette beslutningsprocessen.
Men virkeligheden går aldrig restløst op
i selv den mest omfattende kategorise-
ring. Kategorien ”andet” manifesterer
sig altid på den ene eller anden måde. I
det moderne teknologiperspektiv vil
disse tilfælde uden tvivl blive betragtet
som tilfældige problemer, der ikke har
afgørende principiel relevans. Kyborg-
perspektivet vil til gengæld opfatte pro-
blematikken som et konstitutivt ele-
ment i ethvert forsøg på klassificering og
formalisering. At følge instruktioner er
mere kompliceret end det moderne per-
spektiv tillader os at se (Star 1994).

Kyborgfigurens grænsened-
brydninger
I løbet af et par måneder opfandt perso-
nalet på afdelingen nye måder at hånd-
tere medicinordineringen på, som set i
et kyborgperspektiv forandrede såvel
medicinordinationsmodulet og listen,
som lægerne og sygeplejerskerne. Om
forandringen er udtryk for et frem-
skridt, og om der finder færre fejl sted
efter dets indførelse, er i kyborgperspek-
tivet langt vanskeligere at afgøre end
den moderne teknologiforståelse foregi-
ver. Det øjeblik, vi ikke længere går ud
fra, at der er en a priori distinkt og sta-
bil forskel mellem på den ene side det
sociale og det menneskelige og på den
anden side naturen og det teknologiske,
falder grundlaget for moderne determi-
nistiske teknologiopfattelser væk. 

Det gælder den i dag fremherskende
teknologideterminisme, hvor indfø-
relsen af IT antages at ville rationalisere
og bringe en bedre og mere effektiv ord-
ningslogik ind i arbejdet og i organisa-
tioner. Men det gælder også den social-
determinisme, som især prægede diskus-
sionerne om teknologi i 1970’erne og
80’erne, hvor man arbejdede med at
lokalisere forskellige gruppers interesser
– arbejdere, kvinder eller hvilken grup-
pepræference, man havde – og derefter
indskrive dem i en neutral, lydig og
lydefri teknologi. 

Kyborgfigurens grænsenedbryd-
ninger sætter disse velkendte forkla-
ringsmodeller ud af kraft. Den peger i
stedet på, at en vellykket indførelse af IT

er en effekt af myriader af oversættelser
og rekonfigureringer af mennesker, ting
og begreber, hvor hverken modulet eller
lægerne og sygeplejerskerne opfattes
som den afgørende årsag. Informati-
seringen eller kybernetiseringen  impli-
cerer som sagt, at vi spindes ind i net-
værk med nye muligheder, men også
mere radikale sociotekniske afhængighe-
der, som eksemplet med ordineringen af
vitaminpiller demonstrerer. 

Ved at påvise, hvordan et kyborg
perspektiv resulterer i nye opfattelser af
anvendelse af IT, håber vi at have opnå-
et to ting: På den ene side at have sat en
moderne teknologiforståelse i relief ved
at fremanalysere den teknologiforstå-
else, som ofte dominerer i diskussionen
af indførelse af IT i dag, og på den
anden side at have antydet, hvordan
kyborgfiguren inviterer til nye måder at
forstå det moderne livs betingelser. 
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I familjernas dagliga liv
utgör mobiltelefonen en
”säkerhetslänk” mellan
barnet och föräldrarna,
framför allt mellan 
barnet och mamman.

Forskningen om informationssam-
hälle och den teknologiska ut-
vecklingens sociala konsekvenser

har fokuserat på makronivån: ekonomi
och globalisering har fått mest upp-
märksamhet. Det finns relativt lite
empirisk kunskap som utgår från barn-
familjer. Då barns närmiljö teknologi-
seras ökar behovet av information om
växelverkan mellan barnet och den
omgivande teknologiska världen. Kultu-
rella föreställningar som föräldrarna
omfattar räcker inte för att beskriva den
mångfald av betydelser och roller som
teknologin har för ett barn. 

Vår studie visar att mobilkommuni-
kation är en mindre könsbunden tekno-
logi än datorer och att mobilkommuni-
kationen ges färre könsbundna bety-
delser för teknologirollerna inom famil-
jen. Materialet visar också tydligt
mammors viktiga roll i att upprätthålla
familjens emotionella gemenskap och
kommunikation genom mobiltelefoner.

Det här citatet beskriver den mobila
kommunikationen i en komplex familj:

“I min mobil har jag hela livet i min
hand. Den är jätteviktig för mig och jag
tar väl hand om den. Jag sparar de vikti-
gaste SMS-meddelandena, till exempel ett
SMS som min pappa sände mig tre minu-
ter efter nyår. Vanligen bombar [signal-
samtal där den som ringer avslutar sam-
talet innan mottagaren hinner svara och
därmed lämnar information om både
vem som ringt och hur många gånger] jag
mina föräldrar och sen ringer de mig. Jag
träffar inte min pappa så ofta, men
ibland ringer han mig plötsligt och frågar
hur jag mår och så. Min storebror skickar
mig ibland verkligt galna meddelanden
och ofta får vi oss ett gott skratt om jag är
ute med mina kompisar. Och jag håller
kontakt med min styvsyster med mobilen.”

Under de senaste åren har en allmän
mobil ”läskunnighet” utvecklats bland
tonåringar: ungdomarna anser att
mobiltelefonins teknologiska och
kommunikativa färdigheter är något
som numera krävs av medborgare i
informationssamhället. Inställningen till
själva telefonen har ändrat: de tidiga
årens statussymbol har blivit ett verktyg
för att organisera vardagen, en standard-
accessoar för alla invånare och ett
uttryck för personlig stil.

Förekomsten av mobiltelefoner i
Finland hör till de högsta i världen och
ungdomar utgör inget undantag. Enligt
en studie utförd av Pori School of
Technology and Economics äger 60

procent av barn i åldern 9-12 år en
mobiltelefon. Bland 13-16-åringar upp-
går andelen mobiltelefonägare till när-
mare 90 procent. Fenomenet är inte
koncentrerat till städer: de regionala
skillnaderna är relativt små. Socioeko-
nomiskt omfattar fenomenet hela
befolkningen.

Det förekommer inga betydande
statistiska skillnader mellan könen i
ungdomars mobiltelefonägande. Enligt
Helsingfors stads faktacentral äger var
tredje 10-åring i Helsingforsregionen en
mobiltelefon, flickor något oftare än
pojkar (Kvartti 2000/4). Det verkar som
om framför allt flickor snabbt har tagit
till sig mobiltelefonkulturen: exempelvis
livlig kommunikation och SMS-
meddelanden bland vänner tycks passa
väl in i flickkulturen (Kasesniemi &
Rautiainen, 2002). 

Multimediagenerationen
Tammerfors universitet har kartlagt
barns och tonåringars mobilkommuni-
kation sedan 1997. Studien utförs i
samarbete med Nokia Mobile Phones,
Sonera Mobile Operations och
Teknologiska utvecklingscentralen, och
fokuserar på närvaron av mobilkommu-
nikation i barnens och tonåringarnas
dagliga liv: inköp av mobiltelefonen,
dess användning och betydelse i livet.
Dessutom har lärare och andra personer
som arbetar med tonåringar intervjuats.

“Den är hela 
livet i min hand”
– mobilkommunikation och familj 

Av forskare VIRPI OKSMAN och PIRJO RAUTIAINEN
Tammerfors universitet,

virpi.oksman@uta.fi och pirjo.rautiainen@uta.fi 
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Totalt har över 1000 intervjuer gjorts i
hela Finland. Tonåringar har själva
observerat sin kommunikationsmiljö i
mediadagböcker som de skrivit.
Materialet omfattar även fotografier
från olika evenemang för ungdomar,
barns teckningar av ”fantasimobiler”,
forskares fältdagböcker och ett SMS-
arkiv som innehåller närmare 8 000
meddelanden.

“Man kan säga att min mobilkomm-
munikationsdag börjar på kvällen när jag
ställer in mobilens alarmklocka på väck-
ning klockan sju, vanligen. På morgonen
vaknar jag och stänger av väckningen och
kollar om jag fått några meddelanden. I
skolan är ljudet avstängt. Ibland har jag
kanske fått några meddelanden eller sam-
tal av mina föräldrar eller någon annan.
Jag kollar dem. Och ringer upp dem. På
eftermiddagen är ljudet på. Det är då jag
får de flesta meddelandena och samtalen.
Någon kan till exempel fråga var jag är
just då: om en kompis är ute på stan frå-
gar han kanske om vi kan träffas. Sedan
om mamma, pappa eller min syster
behöver tala med mig ringer de och så
vidare.” (17-årig pojke)

Stickade telefonpåsar
I citatet ovan är det uppenbart att
mobiltelefonen är en naturlig del av var-
dagen. I början av vår studie, år 1997,
förknippades mobiltelefoner med
teknologiska drag som ansågs maskuli-
na; dess användning uppfattades som
aningen svår, professionell och fler poj-
kar än flickor ägde mobiltelefoner.
Framför allt pojkarna bar telefon syn-
ligt, fäst vid bältet och jämförde mobil-
modeller; flickorna å sin sida bar telefo-
nen mindre synligt: enbart vetskapen
om att telefonen existerade räckte för
dem. En 14-årig flicka beskrev år 1997
skillnaderna mellan flickors och pojkars
förhållande till mobiltelefoner på föl-
jande sätt:

“Pojkar vill ha tekniska grejer Dom
går omkring med mobilen i bältet, liksom,
kolla, jag har en mobil. Om flickor har en
mobil så har dom den alltid i ryggsäcken.”

Under de första åren kände sig flick-
orna främmande för mobiltelefonernas
utseende och kallade dem vedklabbar.
Senare, då mindre telefonmodeller lan-

serats, särskilt under åren 1998-1999,
och SMS blev en vanlig funktion, blev
flickorna snabbt intresserade av att börja
använda mobiltelefon. Flickorna deko-
rerade sina telefoner med nagellack och
dekaler och stickade telefonpåsar som
matchade kläderna, vilket kan tolkas
som en strävan att tillägna sig teknolo-
gin: man försöker frånta teknologin dess
alltför stora allvar och ge den ett person-
ligt utseende: 

“- När målade du skalet?
- Jag målade det för ungefär en

månad eller två sen. Sen i går kväll fick
det en ny färg då jag lackade mina
naglar.” (Flicka, 15 år)

I unga människors liv hänger
användningen av mobiltelefon samman
med användningen av annan kommuni-
kationsteknologi. Tonåringar rör sig ofta
smidigt mellan olika nya medier då de
kommunicerar eller letar information.
Nya medier är egentligen inte nya för
dagens tonåringar (Drotner, 2000:
167). För de yngsta generationerna har
mobiltelefoner och Internet alltid fun-
nits och unga användare värderar sällan
medier utgående från hur länge de varit
eller inte varit tillgängliga. Istället är
tonåringar skickliga på att välja rätt
medium för varje tid och plats och base-
rar sitt val på meddelandets längd, bety-
delse och hur privat det är. Konceptet
nya medier är generationsbundet. 

Studier (Suoranta & Yläkotala) och
media förmedlar en bild av ungdomen
som innovativa och kreativa användare
av nya medier och teknologi. I Finland
representerar mobiltelefonen teknologi
som anses vara jämställd, den allmänna
kommentaren om mobiltelefoner är att
”alla har ju en sån”. Det förekommer
inte några stora skillnader i mobiltele-
fonägandet mellan olika socioekono-
miska grupper eller mellan könen. År
2001 köptes däremot flera datorer åt
pojkar och familjens dator placerades
ofta i sonens rum (Suoranta &
Yläkotala). Datorer och datorspel defi-
nieras i hemmiljön oftare som pojkars
än flickors apparater, liksom teknologisk
expertis definieras som tillhörande
familjens söner och far, i synnerhet poj-
kar tar gärna till sig rollen som familjens
teknologiexpert. 
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Teknologins generations- och köns-
bundenhet kom fram då tonåringarna
ombads beskriva familjens teknologi-
roller. Silverstone et al (1994) drog i
sina undersökningar slutsatsen att ny
teknologi snarare tycktes förstärka
gamla könsroller och -uppdelningar än
ge upphov till nya representationer.

Mamma – kommunikations-
centrum
De intervjuade föräldrarna hade vanli-
gen börjat överväga inköp av mobiltele-
fon då barnets livsmiljö utvidgas utanför
hemmet: barnet börjar skolan och bety-
delsen av fritidssysselsättningar och
vänner ökar. Föräldrar ser det som sin
plikt att uppfostra sina barn att bli
”mobila medborgare”. Att behärska
användningen av mobiltelefon och
annan informationsteknologi ses som
ett sätt att förebygga social utslagning
och garantera en framtida status som
fullvärdig medlem av informationssam-
hället.

Mammorna fungerar ofta som
familjens ”kommunikationscentral”.
Enligt SMS-material som vi samlat in är
mamman i familjen den aktivaste avsän-
daren och mottagaren av textmeddelan-
den inom familjen: genom henne
kommer man vanligen överens om saker
och ting. Nästan alla meddelanden
inom familjen handlar om att organise-
ra vardagen, men även om emotionella
band: trygghets- och omvårdnadsaspek-
ter kommer tydligt fram i meddelande-
na.

“SMS-dialog mellan mor och son en
fredagskväll:

– Mamma: Tror du att det börjar bli
dags för dig att komma hem? (22:05)

– Son: Jag kommer troligen hem före
två. Det verkar ganska lugnt här. (22:13)

– Mamma: Jag tycker verkligen att
det är alltför sent! Du har en match imor-
gon. Du måste sova nån gång vet du.
Dina tidtabeller har verkligen inte varit
alltför vattentäta på senaste tiden.
(22:20)

– Son: Mikko tänker inte komma hit,
så jag kommer hem före två. Du kan gå
och lägga dig och inte oroa dig. (23:45)

– Mamma: Du vet inte ditt eget
bästa! Om du stannar ute till två blir det

ingen skivmässa. Du delar ut tidningarna
och talar sen med pappa om tiderna!
(23:55)

Utöver vardagliga saker, var exempel-
vis god-morgon-hälsningar per SMS van-
liga. Dessa fungerar som uttryck för
omtanke och upprätthåller familjegemen-
skapen:

– Skiftesarbetande mamma till 9-årig
dotter: God morgon, har du redan stigit
upp? Mamma. (8:45)

– Och får svaret: Jo jag äter frukost.
Jonna (8:50)

– Hustru skickar meddelande till sin
man på jobbet: God morgon älskling, din
familj här hemma. (8:30)

– Och får svaret: Trevlig dag till min
familj där hemma. (9:44)”

Säkerhetslänken
I familjernas dagliga liv utgör mobiltele-
fonen en ”säkerhetslänk” mellan barnet
och föräldrarna, framför allt mellan bar-
net och mamman. Denna funktion
betonades särskilt i familjer med ensam-
försörjande föräldrar där kommunika-
tionen per mobiltelefon mellan förälder
och barn kvantitativt inte är så omfatt-
tande; det är möjligheten till kontakt
som uppskattas. Att garantera barnets
säkerhet ansågs vara den viktigaste orsa-
ken till att skaffa barnet en mobiltele-
fon:

“Det här är det moderna livet. Jag
antar att det handlar om att lättare få tag
på barnen. Och undvika de där situatio-
nerna när man är sjuk av oro eftersom
ingen svarar hemma och min man ringer
mig på jobbet och frågar om jag vet var de
är, och vi båda är långt borta. Så man
brukade tänka mycket på sådana saker. Så
kanske det lättar nu, den förskräckliga
oron om var barnen är då vi är borta
hemifrån.” (Mamma)

Möjligheten till kontakt som mobil-
telefonen erbjuder stärker säker-
hetskänslan: varje familjemedlem med
en mobiltelefon skapar en medvetenhet
om att de andra i alla lägen bara finns på
ett samtals avstånd. Mobiltelefonen sågs
som en liten investering i förhållande till
barnets säkerhet.

“Jag är redo att satsa pengar på det:
om mobilen försvinner kan man alltid
köpa en ny, men om ens barn försvinner
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finns det inget sätt att få dem tillbaka. Så
man kan egentligen inte mäta det i peng-
ar.” (Mamma)

Enligt Kopomaa och Mäenpää, som
studerat finländarnas mobiltelefonan-
vändning, associeras mobiltelefonen i
regel med effektiv tidsanvändning och
organisation av sociala relationer. Den
har gjort det lättare att organisera både
arbete och fritid (Kopomaa 2000: 123-
124, Mäenpää 2000:143-145). Nya
familjemönster så som skilsmässor, styv-
familjer och ensamförsörjare ställer krav
på vardagens organisation.
Mobiltelefonen används för att under-
lätta balansgången mellan arbete och
familj: kontakten till barnet förblir
obruten trots att föräldrarna är borta
hemifrån. Mobiltelefonanvändningen
är mest aktiv då barnet är ensam hemma
efter skolan. Barnens samtal till föräl-
drarna handlar typiskt om vardagliga
saker: ”Får jag ta glass, mamma?” ”Får
jag gå ut och leka?”.

Mobilmani bland barn
Barnen som intervjuades år 2000
beskrev ofta köpet av mobiltelefon som
en överraskande händelse: ”Det var fak-
tiskt en liten överraskning, pappa bara
kom in och sa: ”Här får du en mobilte-
lefon” (9-årig flicka). Till skillnad från
tonåringarna tog barnen sällan initiati-
vet till att skaffa mobiltelefon. Ett år
senare visade intervjuerna av 10-12-
åringar att de hade börjat betrakta
mobiltelefonen som en accessoar som de
”måste ha” och tjatade på sina föräldrar
för att få en eftersom alla andra har en.

“Dess betydelse är troligen lite annor-
lunda för henne än för oss. Miira vill ha
den för att hennes kompis Janina har en,
inte så mycket för att hon ville ringa oss på
den. Och vi ville att hon ska ha en så att
vi kan nå henne.” (Mamma till 9-årig
dotter)

Mobiltelefonanvändningen bland
barn under 10 år styrs av olika regler
och är ännu inte en självständig hand-
ling: föräldrarna måste ge barnet till-
stånd att ringa ett samtal och föräl-
drarna läser i regel barnens textmedde-
landen.

“Jenna kommer till mig och säger att
hon har fått ett SMS och så kollar vi det

tillsammans.” (Mamma till 9-årig dot-
ter)

Attityderna till barnens mobiltelefo-
ner är mer pragmatiska än tidigare och
moraliskt motiverat motstånd före-
kommer endast i enstaka fall. För närva-
rande funderar föräldrarna mest på frå-
gor så som den rätta åldern och livssitu-
ationen då barnen ska få mobiltelefon.
10-12-åringar som äger en mobiltelefon
betraktas inte längre som ett ovanligt
fenomen som skulle kräva en förklaring.

Efter att ha skaffat sitt barn en
mobiltelefon förväntar sig föräldrarna
ofta att barnet ska tillägna sig samma
kommunikationsfärdigheter och –vanor
som vuxna. Barns kommunikation
omfattar dock ett antal särdrag som
även gäller deras mobiltelefonanvänd-
ning. Icke-verbala aspekter är viktiga i
barns kommunikation: de använder ofta
ansiktsuttryck, gester, kroppsställningar
och rörelser för att uttrycka sig (se t.ex.
Wood 1976). Barnens tidsperspektiv är
kortare än vuxnas och barn kräver vanli-
gen omedelbar respons på sin kommu-
nikation. Dessutom kan det oberörda
sättet att kommunicera som är typiskt
för barn ibland verka förvirrande för
vuxna.

“Han kan plötsligt ringa om de mest
konstiga saker, saker som han tycker att är
viktiga. Som att hitta sina nycklar.”
(Mamma till 9-årig son)

“I början fick jag ganska många sam-
tal där hon sa ’Jag väntar på bussen
mamma, hej då’. ’Jag sitter på bussen nu
mamma, hej då’. ’Jag går mot musiksko-
lan, hej då’. De har minskat nu.“
(Mamma till 11-årig dotter)

Barnets självständiga intresse för
mobilkommunikation väcks vanligen i
förpuberteten, i 10–12 års ålder. Man
talar om mobiltelefoner med kompi-
sarna på liknande sätt som om mode
och populärkultur. Tomma textmedde-
landen och olika typer av lekar med
bombsamtal är exempel på 10-12-åring-
ars kommunikationskultur. En 11-årig
flicka beskriver kommunikationskultu-
ren i sin åldersgrupp:

“Vi skickar meddelanden som; ’Vad
gör du nu?’ ’Hur är läget?’ Helt galna
saker. Man kan skicka ett meddelande
som ’Gör foten ont, är tån öm?’ Eller ett

med ’Underbart’ och sen är resten av skär-
men bara utropstecken. Sen får man ett
svar med frågan vad det betydde. Jag frå-
gar också mina kompisar vilka killar de
gillar och sånt. Jag SMS:ar också ganska
mycket med pojkar i min klass.”

Slutligen är det intressant att reflek-
tera över hur olika nya medier blir
könade och hur och när förändringar i
dessa processer kan ske. Varför är mobil-
kommunikation en mindre könsbun-
den teknologi än t.ex. datorerna? Å
andra sidan ser vi att könsbundna roller
inom familjen också fortplantar sig till
mobilteknologin. Det är mammorna
som med hjälp av mobilerna blir navet i
familjens mobila samliv. Samtidigt som
nya komplexa familjekonstellationer
också utmanar familjerollerna och
kommunikationen inom familjen.
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Den svenska vandringsutställningen "Kärlek, makt och systerskap -
30 år av kvinnokamp" berättar kvinnorörelsens historia och förkla-
rar bakgrunden till kvinnornas ilska och uppror. Kvinnorörelsens mål
har genom åren varit att skapa ett jämställt samhälle utan förtryck
på grund av kön. En övergripande fråga i utställningsarbetet har
varit: vad ville kvinnorna på 1970-talet och har de fått gehör för
sina krav?

Kärlek, makt och 
systerskap - vandrings-

utställning

Utställningen presenterar svensk
kvinnorörelse från sekelskiftets
rösträttsrörelse till dagens femi-
nister. Teman som gestaltas med
hjälp av texter, affischer, musik
och föremål är bl.a. 

• Förmödrarna
• Ut med hemmafruarna!
• Klass före kön
• Det personliga är politiskt
• Gråt inte - kämpa!
• Arbeta - inte slita ut sig!

Webbplats
Några av temana presenteras på
utställningens webbplats, som
gjorts av personal på Kvin-
nohistoriska samlingarna vid
Göteborgs universitetsbibliotek.
Se http://www.ub.gu.se/
systerskap/ 

I anslutning till utställningen

finns också en omfattande kata-
log, som Lena Olson från
Nationella sekretariatet för
genusforskning varit redaktör
för. I den skriver Margareta
Jönsson, Mia Gerdin, Gittan
Jönsson, Louise Waldén och
många fler om sina erfarenheter
av sjuttiotalets kamp. Katalogen
kan beställas via 
brita.karlsson@
stadsmuseum.goteborg.se

Göteborg och Lund år
2003
Initiativet till utställningen togs
av personal på Arbetets museum
i Norrköping och Nationella
sekretariatet för genusforskning.
Involverade är också andra
muséer liksom Kvinnohistoriska
samlingarna i Göteborg, som
förutom webbplatsen också

bidragit med material. LO,
TCO, Näringsdepartementets
jämställdhetsenhet m.fl. har
bidragit ekonomiskt.
Utställningen hade vernissage på
Arbetets museum i Norrköping
på Internationella kvinnodagen
8 mars 2002. 

1.2.2003 är det vernissage på
Göteborgs stadsmuseum och
sedan går den vidare till
Kulturen i Lund, där den
kommer att invigas i augusti
2003 i samband med Gender
and Power in the New Europe -
5th Feminist Research
Conference 19-24 augusti 2003.

BERITH BACKLUND
Kvinnohistoriska samlingarna vid
Göteborgs universitetsbibliotek
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“Where have all
the women gone?” 

– kön i IT-studerandes biografier

av doktorand JOHANNA UOTINEN

Joensuun yliopisto (University of Joensuu)
johanna.uotinen@joensuu.fi 
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Tiinas berättelse (s. 34)
är en av 71 biografier
om ITs betydelse för stu-
derande på den första
årskursen av IT-utbild-
ningen vid Norra
Karelens yrkeshögskola.

Biografierna är texter fritt skrivna
utgående från fem givna teman
som behandlar ITs betydelser för

och inverkan på olika livssfärer: jag och
IT, fritid och IT, arbete/skola och IT,
service, administration och IT samt
framtiden och IT. Insamlingen  från slu-
tet av år 1998 till slutet av år 1999 resul-
terade i totalt 129 texter. I Tiinas berät-
telse konkretiseras skillnader mellan

dessa unga mäns och kvinnors, flickors
och pojkars, förhållande till datorer.

Var finns kvinnorna?
Endast i fyra av de datorbiografier som
yrkeshögskolans (manliga) studerande
skrev nämndes flickor eller kvinnor. Det
var uttryckligen fråga om korta konsta-
teranden exempelvis om att man gett en
tekniskt föråldrad dator till sin syster
när man själv köpt en nyare och snabb-
bare eller att flickvännen använder skri-
bentens dator mer än han själv för att
spela eller för att göra hemuppgifter.
Mammorna och mor- och farmödrarna
hör till de anonyma familjemedlem-
marna som har finansierat pojkarnas
första Commodores. Men de omnämns
aldrig explicit, utom i en biografi: skri-
benten köpte en dyr dator tillsammans
med sin mamma, men efter detta kon-

staterande försvinner hon ur berättelsen.
Även i en annan biografi har en kvinna
en aktiv roll vid datorköpet: en berätt-
tares sambo köpte en dator, men
anskaffningen hade långtgående följder
i mannens liv:

“Jag blev egentligen intresserad av IT
först då min sambo köpte en dator. Hon
kunde först inte använda datorn alls, så
jag fick installera alla program. (...) Jag
blev verkligen intresserad av datorer då
jag mekade med den egna maskinen och
slutligen började jag studera IT där dato-
rer har en viktig roll. I framtiden hoppas
jag att få jobba med datorer vilket jag
gillar.” (Kimmo, f. 1976). 

Kimmo är i själva verket den enda av
skribenterna som i sin biografi nämner
en kvinnlig aktör fler än en gång. Den
andra händelsen är från barndomen då
Kimmo och hans syster ville ha en
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Commodore 64-dator eftersom ”alla
andra” redan hade en sådan. Efter dessa
två omnämnanden försvinner sambon
och systern även ur Kimmos berättelse. 

Utöver de fem omnämnanden som
beskrivits ovan fanns det inga kvinnor
eller flickor i de unga männens dator-
biografier. Texterna avspeglar ITn som
”en värld utan kvinnor” (Vehviläinen
1996). Varför är det så? Vart har alla
kvinnor och flickor tagit vägen?

Teknologi och manlighet
Frånvaron av flickor och kvinnor i de
unga männens datorbiografier skulle
inte vara överraskande eller anmärk-
ningsvärd om texterna inte heller
omnämnde män eller pojkar. Så är dock

inte fallet. Pappor, äldre bröder, kusiner,
morbröder och odefinierade manliga
personer samt framför allt egna kompi-
sar förekommer allmänt i berättelserna:

“Jag minns att jag första gången kom
i kontakt med datorer för ca 11 år sedan
då jag fick gå med min storebror till hans
kompis för att spela, om jag minns rätt,
det klassiska spelet Operation Wolf på en
Amiga 500-dator.” (Veli-Matti, f. 1978).

Mellström (1999: 50–52) skriver
om förmedlarpersoner, män, i regel
pappor, som introducerar pojkarna till
teknikens värld och samtidigt för vidare
tanken om teknologi som något som
väsentligt hör ihop med manlighet.
Även i dessa unga mäns texter omnämns
förmedlare genom vilka skribenterna

första gången kommit i kontakt med
datorer. I vissa fall är denna förmed-
lande person en släkting, men oftare är
det fråga om en kompis. Förmedlaren
behöver alltså inte vara en äldre person
eller ens en släkting, det viktiga är att
han redan är initierad i teknikens värld.

Den största gruppen som enligt de
unga männens berättelser definierat
deras datorintresse är kamratkretsen
som består av pojkar. Tillsammans med
kompisarna utforskade man datorer,
spelade och löste också problem man
stötte på.

“Under C 64-tiden spelade vi mycket
men det var alltid ett gäng som samlades
för att spela hemma hos någon. Inte som
idag då det finns en PC och internetan-
slutning i varje hem och barnen helt
avskärmas från världen.” (Olli-Petteri, f.
1978).

Inte en enda flicka omnämns i sam-
band med kamratkretsen.
Datorintresset koncentreras alltså myck-
et starkt till pojkgäng precis i den åldern
då man bygger upp sin könsidentitet
genom att avvika från en grupp och ingå
i någon annan: å ena sidan undviker
flickor kanske medvetet datorhobbyn
som känns främmande, och å andra
sidan släpper pojkarna ogärna in flickor
i sina datorgäng (Oksman 1999: 183).

Datorspelen lockar pojkar
De unga männen berättar att i början av
IT-intresset användes datorerna för att
spela – mycket – men småningom blev
man också intresserad av datorns funk-
tionsprincip och framför allt pro-
grammering. Datorspelen är en bety-
dande kanal för att bli bekant med och
vänja sig vid informationsteknologin
och dess funktioner. För flickor är spe-
len dock ofta främmande med sitt våld
och action. Håpnes och Rasmussen
(2000: 235) beskriver hur flickor skapar
en skillnad till nördkulturen som de
upplever som främmande. Flickor vill
inte förknippas med spelberoende nör-
dar som uppträder asocialt, därför låter
de bli att spela. Dessutom tycker flickor
att typiska pojkspel är våldsamma
kamp- och krigsspel som inte motsvarar
deras värderingar och därför intresserar
de dem inte.
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“I de unga männens datorbiografier
upprepas ofta utvecklingen från spel till
enklare programmering och till expertis
redan vid en mycket ung ålder. Det åter-
kommande sambandet mellan spel och
expertis stöder tanken att en orsak till att
det finns så få kvinnor inom IT-bran-
scherna kan vara det att flickor inte – ens
idag, och ännu mindre på 1980-talet –
spelar datorspel lika allmänt som pojkar.”
(Oksman 1999:179, 182; Vehviläinen
1998: 280). 

Genom att spela och greja med
datorer av ren nyfikenhet får pojkarna
en uppfattning om datorernas själsliv
och förståelsen kan rentav utvecklas till
att upplevas som intuitiv kunskap –
även vid vuxen ålder.

“Jag fick ’ärva’ både en Sega (en kul
apparat med gummitangenter) och en C
64 av min morbror någon gång i mitten
av 80-talet och jag tillbringade många
intressanta stunder med dem. Numera
sitter min datoranvändning ’i ryggmär-
gen’ möjligen tack vare just den långa
erfarenheten med mina första datorer .”
(Olli-Petteri, f. 1978).

Att bara spela leder naturligtvis inte
automatiskt till att man får ett yrke
inom IT-branschen. Spelandet bör sna-
rare ses som en möjlig utgångspunkt för
ett djupare intresse, mer som ett lockbe-
te för att bekanta sig med datorer. Men
spelen har hittills lockat till sig fler poj-
kar än flickor.

De unga männen anser att självstu-
dier som bygger på försök och misstag
är det effektivaste sättet att lära sig IT.
De värdesätter inte IT-undervisningen i
grundskolan och gymnasiet i någon
större utsträckning. Många har erfaren-
het av att eleverna kan mer än läraren:
det är svårt att uppskatta undervisning-
en om man redan själv har bättre kun-
skaper och färdigheter än läraren.

Nivån på IT-undervisningen beror
helt på hur engagerad läraren är i sitt
ämne. Tyvärr stöter man ofta på uråldri-
ga IT-lärare som fått sin utbildning på
farfars tid och tror att de fortfarande är
allvetande med den kunskap de fick då.
Topi, f. 1978 

Här finns en tydlig skillnad jämfört
med flickor och kvinnor som enligt
undersökningar snarare lär sig använda

datorer i skolan och på arbetsplatsen
under någon annans ledning än på egen
hand och självständigt. I allmänhet
använder kvinnor och flickor datorer
mindre experimentellt än pojkar och
män: de vill utföra vissa uppgifter med
datorn, medan män och pojkar ofta är
intresserade av maskinen och dess funk-
tion i sig (Nurmela 1997: 31; Oksman
1999: 178, 181, 183). Då man komm-
mer upp i åldern för utbildnings- och
yrkesval har därför många pojkar och
unga män ofta ett informationsteknolo-
giskt försprång till flickor och unga
kvinnor som inte lika allmänt har haft
stöd av en tekniskt intresserad grupp av
likar och inte fått en känsla för datorer
genom att spela och självständigt syssla

med dem.

Programmering ger status
En mycket skicklig datoranvändning är
en central faktor för att få erkänsla och
uppskattning inom i grupper av likar
både i pojkåldern och som vuxen.
Programmeringskunskap å sin sida är
ett slags symbol eller yttersta bevis för
skicklighet som ger uppskattning och
status som ”guru”: i många av de unga
männens berättelser återkommer
önskan om att framför allt kunna pro-
grammera – perfekt.

Jag skulle vilja kunna göra perfekta
datorprogram och samtidigt hänga med
i hur man reparerar datorer och vad som
händer inne i dem (Heikki, f. 1978).
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Inte ens en utmärkt skicklighet i
vanlig datoranvändning är alltså till-
räcklig för att få uppskattning inom
gruppen av likar. Detta är inte överr-
raskande: om någon har behärskat grun-
derna i programmering redan i (de tidi-
ga) tonåren, kan samma kunskaper
sannolikt inte vara nog i vuxen ålder.
Kunskaper i programmering kan alltså
ses som ett slags pass som ger tillträde
till ”verklig” IT-expertis. Denna beto-
ning av en extrem skicklighet och pro-
grammeringskunskaper som man skaff-
fat sig redan i ung ålder som utgångs-
punkt för verklig expertis inom IT är
också en av IT-världens egenskaper som
producerar skillnader mellan mäns och
kvinnors situation.

Såväl Håpnes och Rasmussen
(2000: 239) som Oksman (1999:
181–182) konstaterar att flickor är
intresserade av textbehandling och

internet som redskap för att kommuni-
cera med andra människor och inte av
datorerna och deras funktioner i sig. För
att uppnå ”sann” expertis räcker det
dock inte att kunna använda datorn för
att utföra vissa – även betydelsefulla –
uppgifter. Man måste vara intresserad av
datorer på ett mer grundläggande sätt
för att man ska uppnå den extrema
skicklighet – ”verklig” professionalism –
där förståelsen av maskinen ”sitter i
ryggmärgen”. Detta djupare intresse, att
övervinna datorn och göra mer med den
än vad som förväntas, tycks vara typiskt
uttryckligen för pojkar och män.

Teknik kan tämjas!
I datorbiografierna kan avläsas många
faktorer som skapar skillnader mellan
pojkars/mäns och flickors/kvinnors för-
hållande till IT – liknande faktorer som
även iakttagits i andra studier. För det

första är den stora betydelsen av manli-
ga förmedlarpersoner och grupper av
likasinnade pojkar för initieringen i den
informationsteknologiska världen tyd-
lig. För det andra framträder spelens roll
som lockbete att lära känna datorer och
självstudier som det effektivaste sättet
att lära sig IT. För det tredje betonas en
extrem (programmerings)skicklighet
som utgångspunkt för verklig expertis
på området. Dessa faktorer – tillsamm-
mans med många andra – skapar en IT-
värld där det är svårare för kvinnor än
för män att komma in i de innersta kret-
sarna och kunna handla fullvärdigt. 

Tiina kommer att bli en utmärkt
IT-expert. Hon har ändå ett annat
utgångsläge än de flesta av de unga
männen på hennes årskurs. Då Tiina
skrev sin biografi hade hon cirka ett års
erfarenhet av datorer – många av henn-
nes manliga studiekamrater hade redan i

Tiina är en 25-årig kvinna som studerar informa-
tionsteknologi (IT) – hon är därmed exceptionell
i 2000-talets Finland. Hur kommer det sig att
hon valt ett så mansdominerat ämne?

Första gången Tiina såg en dator var
när hennes pappa kom hem med en.
Datorn verkade (till en början)
underbar och Tiina spelade spel på
den. Utöver det sporadiska spelandet
intresserade sig hon inte desto mer
för datorn och med tiden avtog hen-
nes intresse allt mer. Tiina var intres-
serad av människor, inte maskiner.
Hon ville ha ett yrke där hon kunde
komma i kontakt med människor.

"I gymnasiet var jag inte alls

intresserad av datorer och jag ansåg
till och med att jag aldrig skulle
komma att behöva en dator till
någonting och att jag inte tänkte och
inte heller ville lära mig använda en
dator. Jag skulle bli närvårdare och
tänkte att i ett så människonära yrke
fanns det inte mycket plats för dato-
rer."

Efter studenten ansökte hon som
planerat till en vårdutbildning, men
hon fick inte någon studieplats.

Plötsligt måste hon finna något
annat att göra. Kanske av en slump
sökte hon till en data- och språkkurs.

"Ödet ville inte som jag och jag

Tinas berättelse

Bidrag till en teckningstävling om
informationssamhället i grundskolor i
Nordkarelen 1998.



antogs inte till närvårdarutbildning-
en på grund av min skolios. Jag ville
ändå utveckla mig själv och mina
språkkunskaper så jag ansökte slutli-
gen om plats vid en IT- och språk-
kurs som arbetsförmedlingen ordna-
de för studenter och där kom jag in
bland många sökande. Där började
sedan mitt intresse för datorer."

Under kursens gång började
Tiinas uppfattning om datorer
ändras. Hon blev intresserad av e-
post och internet, av att göra hemsi-
dor och av olika operativsystem. Det
var också intressant att plocka isär en
dator till dess minsta beståndsdelar
och sedan sätta ihop den igen till
fungerande skick. Tiina avslutade
kursen med att avlägga datorkörkort.
Så fick hon plats som praktikant vid
ett ämbetsverk. Där växte hennes
intresse för IT ytterligare: hon hade

nyttiga kunskaper och färdigheter
och hon fick uppskattning för det
hon kunde.

"Jag upplevde att jag utförde ett
betydelsefullt arbete eftersom jag i
praktiken fick tillämpa saker som jag
just lärt mig. Kontorsanställda och
stadens tjänstemän som bara behöver
dator som skrivmaskin har vanligen
ingen aning om datorns ”själsliv” (...)
Som avskedsgåva fick jag ett arbets-
betyg som jag är verkligt stolt över."

Tiina har också en framtidsplan
inom IT. En dag kommer hon att
göra ett program för den offentliga
förmyndarverksamheten som funge-
rar! Under sin praktikperiod kämpa-
de hon med ett program som var
totalt värdelöst för sitt syfte och då
föddes hennes IT-dröm:

"När jag väl lärt mig programme-
ra ska jag göra ett program för alla

förmyndarfall i Finland, om ingen
annan har hunnit utveckla det före
mig, eftersom jag då utöver att jag
har den IT-kunskap som behövs
också vet ett hurdant program den
branschen behöver."

Efter avslutad kurs och praktik-
period hade Tiinas tidigare planer
ändrats totalt. Hon ville bli proffs
inom området. Därför sökte hon till
IT-utbildningen vid Norra Karelens
yrkeshögskola.

"Datorerna ändrade hela rikt-
ningen på mitt liv. Efter kursen ville
jag inte längre bli närvårdare utan jag
började drömma om ett yrke inom
datorvärlden. I synnerhet program-
utveckling och allt som hör till
användarstödet inom t.ex. företag är
mina främsta intressen. Tydligen blev
jag biten av någon datafluga under
kursen."
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över tio år aktivt använt datorer. Tiina
verkar också vara intresserad av datorer
på ett annat sätt än många unga män.
Hon lockades inte i ung ålder in i dato-
rernas värld av spel utan blev intresserad
av datorer först som vuxen och då
uttryckligen av de kommunikations-
möjligheter som internet erbjuder.
Programmering vill Tiina studera för att
hitta en lösning på ett existerande kon-
kret problem, inte för att sträva efter
fullständig kunskap för kunskapens
skull. Tiina är en av de kvinnor som
bryter ned de manliga normerna i de
informationsteknologiska världarna.

De olika positioner som kvinnor
och män intar inom informationstekno-
login är inte entydiga eller lätta att
gestalta. De skapas genom de ovan
nämnda processerna och består inte av
tydliga enskilda delar. Det att pojkar
(hittills) lättare än flickor kommer in i

datorvärlden är inte resultat av någon
konspiration och det är inte heller var-
ken pojkars eller flickors fel. Håpnes
och Sørensen (1995: 188–189) beskri-
ver en artikel, om norska hackers, rela-
tionerna mellan pojkar och unga män
och datorer som en ”tämjningsstrategi”,
som omfattar bland annat spelande,
grupper av likar samt inlärning genom
försök och misstag. Flickor och kvinnor
har inte ännu lika allmänt tillgång till
redskap och metoder för att tämja tekni-
ken – därför blir deras situation i för-
hållande till IT annorlunda än männens
och pojkarnas. Tiinas berättelse visar
dock att tekniken kan tämjas också av
kvinnor – kanske inte med hjälp av de
metoder som männen använder, men
lika fullt på ett sätt som gör det möjligt
att bli expert.
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– För att bryta detta krävs utformandet av nya
alternativ. Det finns många teknologier som
ännu inte haft möjlighet att växa fram. 
När det i den offentliga debatten talas om infor-
mationsteknologi och kön handlar det ofta om
användandet. Internet ses som ett demokratiskt
verktyg och det konstateras att mobiltelefon
idag används av både kvinnor och män.
Begreppet informationssamhället marginaliseras
till utövningen av informationsteknologin.

Mer sällan vidgas diskussionen till vad som
påverkar utvecklingen av teknologin eller för
vem nya lösningar tas fram. 
– Det måste finnas en mångfald i tekniken,

med rum för kulturella eller sociala skillnader
mellan människor. Dagens tekniska lösningar
utgår ifrån männens arbetssituation och erfa-
renheter. Tekniken påverkar hur vi beter oss,
lever. Det har inverkan på våra tankar, vårt sätt
att kommunicera. För att tekniken ska bli jäm-
ställd krävs det att vi går tillbaka till de olika are-
norna där människor arbetar och agerar. 

Sedan mitten av 80-talet har Marja
Vehviläinen forskat i utvecklandet av  informa-
tionssystem utifrån ett genusperspektiv. 1997
lade hon fram sin doktorsavhandling, "Gender,
expertise and informationtechnology", vid
Tammerfors universitet i Finland.  

I avhandlingen kartlägger hon de manliga
befästningarna inom informationsteknologin,
men visar också på alternativ.

– När informationstekniken växte fram i
Finland på 50-talet var det män som satt i fören,
vilket givetvis påverkade utformningen av resul-
tatet. På 80-talet kom en diskussion igång om
att tekniken istället borde utgå ifrån använ-
darna. 

Anordnade studiecirklar
För att dokumentera hur detta skulle fungera i
praktiken anordnade Marja Vehviläinen, under
mitten av 80-talet, studiecirklar med kvinnliga
kontorister i Helsingfors. 

– De fick i grupp kritiskt granska sin egen
arbetssituation och utvärdera olika datasystem

Av IDA MÅWE
Freelancejournalist

- Potential för mångfald
inom teknologin
Vad är det som gör att vi fortfarande, år 2002,
inte ser kvinnorna inom teknologin? Enligt professor Marja
Vehviläinen ligger orsakerna både i samhällsklimatet, den 
sociala fostran, mediernas framställning och en lång 
manlig tradition.
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och tekniska lösningar. 
Hennes val av yrkesgrupp var

genomtänkt. Kontorsarbetare står långt
ned i hierarkin, de är användare av
tekniken men har sällan någon makt
över utformningen.

– Under studiecirklarna upptäckte
de hur tekniken med enkla medel kunde
anpassas efter deras behov. Det kunde
handla om att köpa in ett nytt räknings-
program, som sparade timmar av arbete. 

Förr hade kontoristerna skrivit ut
fakturor och sedan skickat dem per post
- i diskussionerna upptäckte de att alla
hade behov av ett större kommunika-
tionssystem som kunde underlätta arbe-
tet och minska stressen.

– De hade alla arbetat var för sig och
aldrig diskuterat sin arbetssituation i
grupp. Bara genom att prata med varan-
dra kom nya lösningar fram. 

Marja Vehviläinen menar att detta
visar på hur långt det är mellan de som
fattar besluten om hur teknologin ska se
ut och de som använder den. 

– Tekniken påverkar hur vi utför våra
arbetssysslor. Därför behövs olika tekno-
logier som utgår ifrån behoven i männ-
niskors vardag. Det krävs en mångfald
och högre i tak.

Kände själv effekterna av
strukturen
Marja Vehviläinen är uppvuxen på en
bondgård i Norra Savolax, i mellersta
Finland. I skolan visade det sig att hon
var en duktig matematiker, Marja
Vehviläinen fick mersmak för studierna
och flyttade som 19-åring till
Helsingfors för att studera vid univer-
sitetet. 

– Jag började läsa datavetenskap vid
en naturvetenskaplig fakultet och insåg
att jag var intresserad av att koppla
ämnet till vad som händer i samhället. 

Så småningom tog hon en master
och fick arbete på ett tekniskt forsk-
ningscenter i Helsingfors, som enda
kvinnan på sin avdelning.

– Där fick jag själv känna effekterna
av samhällsstrukturen, uppleva vilka svå-
righeter man möter som kvinnlig for-
skare i en manlig miljö.

Hennes intresse för genusfrågor
växte fram och hon började plöja littera-

tur i ämnet.
– Följden blev att jag började stude-

ra vid Tammerfors universitet och läste
mer samhällsorienterande ämnen som
socialpsykologi och sociologi med
inriktning mot kvinnoforskning. Jag tog
även kurser i genusvetenskap.

1999 åkte hon i väg till Toronto i
Kanada som doktorand i sociologi. Med
fortsatta studier i Holland och Skottland
kan man utan överdrift säga att Marja
Vehviläinen satsat på att vidga sina refe-
rensramar.

Utmaning att öka medveten-
heten hos andra
Idag har Marja Vehviläinen en professur
i "människa-maskin med inriktning mot
genusforskning" vid Luleå tekniska uni-
versitet. Den 47-åriga professorn pend-
lar varannan vecka över Bottenviken, har
lägenhet och son i Finland och arbetet i
Sverige. Det dagliga jobbet i Luleå inne-
fattar mycket möten, undervisning och
handledning av doktorander. I
Helsingfors kan hon ta det lite lugnare
och ägna sig åt skrivandet.

Människa-maskin med genusinrikt-
ning, är ett nytt forskningsområde som
startat med finansiering från utbild-
ningsdepartement via en speciell sats-
ning på genusforskning.

På Luleå tekniska universitet har
man sedan 20 år tillbaka arbetat för att
tillföra ett genusperspektiv i forskning-
en. Sedan 1994 har det funnits en avdel-
ning för genus och teknik på universite-
tet.  När utbildningsdepartementet
1995 annonserade ut professuren "män-
niska-maskin med inriktning mot
genusforskning" var det därför naturligt
för universitetet att söka den.

Ämnet i sig  är långt ifrån allmänt
vedertaget. Att titta på teknologi med
utgångspunkt från hur individen formas
av sitt samhälleliga och kulturella samm-
manhang är fortfarande ganska kontro-
versiellt.

– Det är den svåraste utmaningen.
Många frågar sig vad det är för nytta
med att dra in det här perspektivet när
man tittar på teknologi, de ser inte sam-
bandet.

Därför är det viktigt att visa på kon-
kreta exempel där kvinnor utvecklat

egen teknologi.
Marja Vehviläinen menar att vi lever

i en tidsanda där man gärna sopar socia-
la och kulturella skillnader under matt-
tan.  

– I dag läggs mycket av ansvaret på
individen. Man talar om liberalt med-
borgarskap och att staten ger alla samma
möjligheter. Med det resonemanget
osynliggör man strukturen i samhället
och bortser ifrån  att alla  har olika
utgångspunkter. Det är att göra det lätt
för sig.

–Detta märks exempelvis i diskussio-
nen om Internet. I debatten nämns
Internet som ett demokratiskt verktyg,
det pratas om att alla nu har möjlighet
att göra sin röst hörd. Men vad betyder
det när samhället i grunden är ojämlikt? 

– Då alla förebilder inom teknologin
är män, löser användandet långt ifrån
alla problem med ojämställdhet.

Även cyberrymden patriarkal
Marja Vehviläinen menar att Internets
innehåll inte heller är något undantag
från regeln. Även där utvecklats manliga
världar. 

– Vilka är de populäraste sidorna på
nätet? Porrsidorna. De finns i väldigt
stor omfattning och vilka är det som gör
dem?

Den finska professorn förklarar att
de första och idag största utvecklarna av
Internet sitter i Nordamerika. Där byggs
massor av sajter upp av manliga webb-
producenter. 

– Visst finns det rum för alternativ.
Olika grupper bygger ju idag sina egna
webbsidor. Men huvuddelen av sajterna
drivs av företag i kommersiellt syfte.
Många företag använder Internet för att
synas och göra reklam för sin verksam-
het.

Samma tendens ser hon i utvecklan-
det av mobiltelefoner. När företag som
Ericsson och Nokia forskar i vilka pro-
dukter och tjänster de ska utveckla,
testar de på sina egna anställda. Som till
största del består av män. 

– Och ute på marknaden är samma
grupp först på den nya tekniken. Det är
unga män som är snabbast med den
senaste mobiltelefonmodellen och som
tidigast använder tjänster som sms. På så
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sätt påverkar de hela tiden vad det är för
tjänster som utvecklas och utformningen
av dem. Det är först på ett senare sta-
dium som kvinnor och barn använder
telefonerna, de utgör inte den primära
målgruppen, säger Marja Vehviläinen.

– Just nu får unga tjejer och deras
sms-vanor mycket uppmärksamhet.
Men det har inte ändrat något i grun-
den. Forskningsprojekt visar att det fort-
farande  är killar som först kollar upp
vilka nya tjänster som gäller samt testar
tjänsternas möjligheter och gränser. 

Social fostran
I Finland var Marja Vehviläinen länge
ensam inom sitt forskningsområde. När
hon blev doktor vid Tammerfors univer-
sitet hade hon studenter i flera olika
ämnen som skrev uppsatser med genus-
perpektiv.

– Men ingen valde genusinriktning
på sin forskning - det är inte tryggt för
karriären. Forskningssamarbetet inom
området är heller inte särskilt stort, även
om det finns både nordiska och interna-
tionella nätverk. 

Den sociala fostran är en anledning
till att så få kvinnor väljer studier inom
teknikområdet. I folks ögon är teknik
fortfarande manligt betingat.

– Killen som spelat dator som barn,
har det i fingrarna. Föräldrarna upp-
muntrar intresset och köper tekniska
prylar till sonen. Han utmärker sig på
högstadiet och får självförtroende i sitt
kunnande. På gymnasiet blir det natur-
ligt för honom att välja program med
teknikinriktning och så vidare. För tjej-
erna ser ju situationen annorlunda ut,
även om de är duktiga på att använda IT
uppmuntras de snarare att läsa språk och
studera humaniora. 

– Och om det görs dataspel för tjejer
är den kvinnliga hjälten ofta personifie-
rad som någon sorts barbiedoll.

Amerikansk feminitet påver-
kar yrkesvalet
Marja Vehiviläinen menar att detta
mönster har förstärkts ytterligare  på
grund av influenser från USA. Sedan
mitten på 80-talet har en mer ytlig,
femininitet vunnit mark i de nordiska
länderna.

– Idag är det liksom inte lämpligt för
tjejer att vara duktiga i matte. I tonåren
ska de hellre  anamma en traditionell
kvinnlighet, en sådan vi ser i amerikan-
ska Hollywood produktioner. Att iträda
en sådan roll är mer accepterat. 

Eftersom det är i tonåren som man
väljer fortsatt inriktning på sina studier
får denna trend konsekvenser. Resultatet
av att tjejer och killar väljer traditionellt
blir i längden en fortsatt könssegregerad
arbetsmarknad.  

En annan faktor som inverkar på
kvinnors möjligheter att bryta sig loss
och prova nya vägar är samhällsekono-
min. Marja Vehviläinen menar att det är
kvinnornas positioner som i störst
utsträckning drabbas vid ekonomiska
kriser.

– På 80-talet när Storbritannien
hade ekonomiska problem, hårdnade
klimatet på arbetsmarknaden. Det slår i
störst utsträckning mot kvinnorna, som
har  svårare att få jobb.

– I sådana tider skärper företagen sin
kriterier vid nyanställningar och de
anställer bara säkra kort. Kvinnorna
skickas tillbaka till köket.

Medierna osynliggör kvinnliga
alternativer
I sitt arbete har hon tydligt märkt av hur
media, särskilt i Finland, drar sitt strå till
stacken för att upprätthålla könsmakt-
sordningen. Fastän det finns kvinnor
som utvecklar alternativa teknologiska
praktiker, sprids de varken av branchtid-
ningar eller riksmedia. 

– Jag brukar exempelvis läsa om
Nokias framgångar i dagstidningen. Det
är tydligt hur män skriver för män.
Artikelförfattarna lyfter upp näringsli-
vets pampar och använder en retorik
med paralleller till andra världskriget.
De syftar på hjältar i krig, pionjärer, eller
refererar till författaren Väinö Linnas
verk  "Okänd soldat". Det är nästan
komiskt, säger Marja Vehviläinen med
ett stänk av ironi i rösten.

De företagskvinnor som uppmärk-
sammas i Finland är ofta de som gör
karriär i manliga miljöer. De visas upp
som lyckade exempel och blir alibin för
jämställdhet. 

I själva verket, menar Marja

Vehviläinen, är deras arbete inte alls sär-
skilt nydanande. 

– Jag har sett på webbsidor som
kvinnliga företagare gjort, de är väldigt
stereotypa. De lever i en manlig branch
och det påverkar tydligt sättet de arbetar.
Men kanske är det bra med kvinnor som
håller på med traditionell teknologi som
variation. Även om man inte kan tala
om tekniker som kvinnor utvecklar i den
mening jag är inne på. 

Fokus borde ändras
Marja Vehviläinen återkommer ideligen
till frågan: Vad är det som gör att vi  fort-
farande, år 2002, inte ser kvinnorna
inom tekniken?

Hon berättar om hur hon i slutet av
90-talet, gjorde en till studie och  följde
några konkreta projekt i finska
Nordkarelen. Det handlade om  att
skapa nya informationsstrategier. Lärare
från en lokal institution var handledare,
målet var att skapa ett klimat där de
kvinnliga deltagarna och deras idéer lyf-
tes fram 

– Svårigheten var att kursledarna var
bundna till sina yrkesvetenskaper. De
hade svårt att släppa tyglarna och hand-
leda, utan att forma deltagarnas tän-
kande. Resultatet blev inte så lysande,
men det var ett intressant försök.

Hon har även intervjuat kvinnliga
IT-designers, som använt sig av drama-
övningar för att hitta alternativa arbets-
metoder/redskap.

– Dessa kvinnor borde lyftas fram
som förebilder istället för de kvinnor
som utvecklar stereotypa webbsidor på
stora mansdominerade företag. Det är de
som vågar ta fasta på och utveckla alter-
nativ som är modigast. Det krävs ganska
mycket arbete för att gå tillbaka till sig
själv, sina handlingsmönster och sedan
definiera sina egna behov. Men det är ett
mycket viktigt arbete.

Marja Vehviläinens resonemang
understryker det hisnande faktum att
det finns mycket teknik som vi  än inte
upplevt, som fortfarande inte fått tillfäll-
le att växa fram.

– Nu för tiden använder alla till
exempel e-post. Men jag är säker på att
det  finns andra, bättre system. De
behöver bara artikuleras.



39NR. 2 - 2002                                                                                                                                        NIKK magasin      

Information 
eller övervakning?
Rationalisering på arbetsplatser

Rationalisering i sam-
band med teknologiska
investeringar på arbets-
platser kan leda till indi-
viduell kontroll och över-
vakning av arbetet och
arbetstagarna. Det kan
också medföra ändrade
arbetsorganisationer med
ökade psykosociala
belastningar och mindre
svängrum, speciellt för
icke-yrkesutbildade kvin-
nor.

D etta är ett faktum som ofta
glöms när informationstekno-
logi (IT) och arbetsmiljö dis-

kuteras, där fokus ofta uteslutande är på
det nya och spännande som utveckling-
en fört med sig för många arbetstagare.

Men tärningen har flera sidor.
Det finns ett antal studier som visar

att informationsteknologin bidragit till
polarisering på arbetsmarknaden.
Mängden s.k. goda arbeten har ökat. De
ger möjligheter till utveckling, kreati-
vitet och ökad frihet. Samtidigt har
förändringar i den organisatoriska
arbetsmiljön medfört ökade risker då
många av de komponenter som kan för-
väntas höra samman med stress och
ohälsa har ökat. Det gäller t.ex. högt
arbetstempo, få naturliga avbrott, låg
egenkontroll och få tillfällen till besluts-
fattande (Gravesgård 1997,  Aronsson
1996, Bradley 1998). “Behovet” av
ökad övervakning och registrering av
personalen medför en arbetsorganise-
ring som präglas av ensidighet och korta
arbetsprocesser. 

Det elektroniska ögat
Foucaults diskussion av Jeremi
Benthams arkitektur från 1800-talet,
som kallas för panoptikum, är aktuell
när vi ser på den utveckling som ägt
rum i IT-samhället - bl.a. i rationalite-

tens, disciplinens och globaliseringens
namn. Medan Bentham framför allt såg
på panoptikum som en arkitektur, så
har Foucault pekat på att det snarare
handlar om en ideologi som präglat
samhällsutvecklingen under den senare
delen av 1900-talet, där registrering och
olika slags övervakning har blivit det
moderna samhällets sätt att socialisera
människor. 

Benthams panoptikum är ett “kon-
trollhus”, ett fängelse, som är konstrue-
rat så att fångvaktaren kan följa männis-
korna/fångarna, utan att de kan se fång-
vaktaren. Byggnaden är rund, det finns
ett torn i mitten och i den runda bygg-
naden finns stora fönster inåt, mot fäng-
elsegården. Den som eventuellt är i tor-
net kan hela tiden se vad som sker inne
i det runda fängelset. I stället för att
stänga in fången i mörker, i en fängelse-
håla som man gjort förut, finns nu
“ljus” som gör fången synlig. Straffet
blir “synligheten”. Det praktiska och det
fiffiga är att fången inte kan veta om
fångvaktaren är på plats eller inte.
Väktaren kan se fången, men inte tvär-
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tom. Fången är aldrig “ensam”, eftersom
han eller hon hela tiden har en känsla av
att vara övervakad. Fången tvingas att
utveckla en egen kontroll, en egen disci-
plin, för att slippa bråk (Foucault
1987). 

I dag är väktaren inte en människa,
utan ett “elektroniskt öga”. De som
utsätts för övervakning, eller det elek-
troniska ögat, är inte enbart fångar, utan
“vanliga” människor, inte minst icke-
yrkesutbildade kvinnor, på sina arbets-
platser. Målet med det elektroniska ögat
är både att se till att människor handlar
konformt, i enlighet med rådande
regler, och att rationalisera arbetet
genom att styra produktionen och öka
produktiviteten.

När Foucault talar om panoptikum
som en ideologi, ser han den som en
möjlighet för få att styra många
(Foucault 1987). Makten blir osynlig,
men samtidigt alltomfattande och all-
män. Makten är överordnad, domine-
rande och så självklar, att den inte behö-
ver användas. Panoptikum har således
blivit de moderna ledarnas sätt att styra
arbetsplatsen medan löntagarna har
integrerat makten i sitt sätt att uppföra
sig.

Enformigt kvinnoarbete
I de nordiska länderna finns stadganden
i arbetsmiljölagar om att arbetsmiljön
skall vara tillfredsställande med hänsyn
till arbetets natur och den sociala och
tekniska utvecklingen i samhället.
Forskning om arbetsmiljö från de senas-
te åren visar att arbetsmiljölagarnas
stadganden knappast uppfylls för stora
kvinnogrupper, bl.a. på grund av
ändrad arbetsorganisering i samband
med införande av ny teknologi
(Aronsson 1996). En aspekt som präglar
den nya arbetsorganiseringen är att man
i allt högre grad börjat använda panop-
tikum eller individuell övervakning för
att öka produktiviteten, förbättra tjän-
sterna och/eller för att socialisera arbets-
tagarna. Den elektroniska övervakning-
en (electronic performance monitoring
– EPM) har gjort det lätt att registrera
hur många varor en enskild kvinna till-
verkar, räkna mängden nedslag på varje
tangentbord, eller mäta under hur lång

tid den som arbetar med telefonservice
är uppkopplad till en kund. I vissa fall
får arbetstagarna betalt beroende på
denna registrering. Detta har medfört
ett nytt samhällsvetenskapligt forsk-
ningsfält, framför allt i USA och
Canada, som ägnar sig åt forskning
kring “surveillance” eller övervakning av
personal, både utifrån etiska, rättsliga
och ergonomiska arbetslivsperspektiv
(Wright 1993, Levy 1994, Johnson
1995, Rogerson & Fairweather 1998).
Fokus ligger också på problematiken
hälsa och stress (Smith et al 1992, Aiello
& Kolb 1995). 

Samtidigt finns studier som visar på
ett samband mellan kvalifikationsnivå i
arbetsuppgifter och kön. Ju mer enfor-
miga och enahanda arbetsuppgifter
desto större andel kvinnor. Att åtgärda
och förändra denna sorts arbeten är en
hälsofråga, men också en kvinnofråga.
Insatser på området kan uppgradera
arbetet inom en stor kvinnosektor på
arbetsmarknaden (Aronsson 1996,
Webster 1997).

Big Brother
Olika forskningsresultat visar att när
människor arbetar under ständig tids-
press, koncentration, ensidighet och
utan personligt svängrum, så ökar risken
för psykosocial belastning (Lovallo
1997, Aronson 1996, Karasek &
Theorell 1990). 

Rafnsdóttir (2000) visar att även om
arbetsmiljön delvis förbättrats i företag
som investerat i högteknologi, så har
stora delar av den psykosociala arbets-
miljön blivit sämre, och särskilt för icke-
yrkesutbildade kvinnor. Detta  resultat
baseras framför allt på ett treårigt forsk-
ningsprojekt om den teknologiska
utveckling som ägt rum på ett callcenter
(utlokaliserad telefontjänst för ett före-
tag) och 24 fiskförädlingsfabriker i
Island under den sista delen av 1900-
talet. Rafnsdóttir har analyserat utveck-
lingens inverkan på arbetsorganisation
och arbetstagarnas situation. Målet med
de högteknologiska investeringarna har
varit att öka arbetsledningens möjlighe-
ter att rationalisera arbetsmetoderna,
genom t.ex. tidsstudier och ökad över-
vakning. Det som bl.a. kännetecknar

den teknologiska utvecklingen på dessa
arbetsplatser är införande av en elektro-
nik, som medför att personalen, och
framför allt kvinnorna, är direkt koppla-
de till en monitor som mycket noggrant
registrerar deras sätt att arbeta.
Företagsledningen kan under dagen
följa varje individs arbetsproduktion
och “icke-produktion” (t.ex. pauser och
matraster) och göra jämförelse inom
personalen. I vissa företag får de anställ-
da också betalt beroende på denna regis-
trering.

Inom ramen för projektet har
Rafnsdóttir besökt 24 fabriker, delat ut
frågeformulär och intervjuat 15 perso-
ner, framför allt kvinnliga arbetstagare
och arbetsledning (se Skaptadóttir &
Rafnsdóttir 2000). En liknande studie
har gjorts på en stor avdelning i ett call-
center som nyligen investerat i ny hög-
teknologi som liknar den som införts i
fiskindustrin - personalens arbete mäts
och registreras mycket noggrant.
Resultaten har jämförts med en avdel-
ning på callcentret som inte fått dessa
investeringar. Efter analysen fick perso-
nalen på callcentret möjlighet att ta del
av forskningsresultaten på en “kurs”,
diskutera frågorna, svaren och tolkning-
en av materialet. Resultaten från fiskin-
dustrin och callcentret var mycket likar-
tade. 

I intervjuerna med personalen och
arbetsledningen framkom att rotationen
för personalen, särskilt kvinnorna, min-
skat både i de högteknologiska fabriker-
na och i callcentret där ny högteknologi
hade införts. Och ju mer avancerad tek-
nologi, desto fler var det som ansåg att
deras arbetet var "mentalt" svårt. 

Det visade sig också att på de hög-
teknologiska arbetsplatserna ansåg de
icke-yrkesutbildade kvinnorna att sam-
hörigheten och arbetsglädjen hade min-
skat. En kvinna som arbetar i en av de
högteknologiska fiskindustrierna säger: 

"Det var mycket roligare förr… Nu är
allt förbjudet. Det är mera disciplin och
mindre svängrum ... Men fortfarande för-
söker man skoja lite.” 

"Ingenting att dölja"
Vi förväntade oss att personalen i de
högteknologiska företagen hade gett
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uttryck för en mer negativ attityd till
den nya teknologin och de ändringar
som ägt rum i arbetsorganisationen när
den infördes. Men så var det inte.
Snarare var personalen på de högtekno-
logiska arbetsplatserna mera positivt
inställda till dessa investeringar än övrig
personal även om kvinnorna var mera
negativt inställda än männen.

Även om intervjuerna med persona-
len visar, i likhet med de kvantitativa
data vi har samlat, att den organisatoris-
ka arbetsmiljön i många avseenden är
svårare för de icke-yrkesutbildade kvin-
norna på de högteknologiska arbetsplat-
serna än de med lägre teknologi, så är de
ändå så stolta över företagets investe-
ringar i ny teknologi att de i många
avseenden är redo att förbise den ökade
belastning den inneburit för dem själva.
“Vi har ingenting att dölja” är ett typiskt
svar från kvinnorna på frågan om varför
de inte protesterar mot den ständiga
elektroniska övervakningen – särskilt
efter att de beskrivit hur stressig och
orättvis den är. “Vi skulle aldrig accep-
tera att bli övervakade på det sättet”, är
däremot ett typiskt svar från männen,
som inte alls övervakades på samma sätt
som kvinnorna, bl.a. för att deras arbe-
ten inte är lika monotona och ensidiga
som kvinnornas, och därmed också svå-
rare att mäta och registrera. Män som
inte är direkt kopplade till en övervak-
ningsmonitor konstaterar att de aldrig
skulle acceptera en sådan övervakning,
medan kvinnorna, som anser att de inte
har något val, försöker få något gott ut
av det hela. Därmed bidrar de istället till
sitt eget förtryck genom att “acceptera”
övervakningen. 

Kvinnor tysta och 
kontrollerade
Den ökade rationaliseringen har med-
fört något högre lön både för kvinnor
och män i företaget. Dessutom har vissa
delar av arbetsmiljön förbättrats. Det
gör att man kan “välja” att se de positiva
ändringar som ägt rum. Kvinnorna är
speciellt måna om att inte klaga sin nöd.
Uppfattningen om att ”saker inte blir
bättre för att man tjatar om dem” kan
ses som nyckeln till dessa kvinnors över-
levnad, men paradoxalt nog, också till

deras underordning. 
När en av arbetsledarna inom fiskin-

dustrin blev intervjuad kom det fram att
efter att den noggranna registreringen
av personalens arbete införts, blev de
som övervakade förvånade över hur pass
stor skillnad det var i produktiviteten
bland de enskilda kvinnorna från en dag
till en annan:

"Vi killar har diskuterat om det beror
på var i menscykeln kvinnorna befinner
sig, eller om det kanske beror på hur deras
män har varit kvällen innan. [Skratt]"

Även om det att tolka kvinnors pro-
duktivitet utifrån deras sexualitet inte är
nytt, så ger den ökade elektroniska över-
vakningen arbetsledningen bättre möj-
ligheter än någonsin tidigare att speku-
lera i hur och varför kvinnorna skiljer
sig ifrån robotar eller maskiner. Hur de
kommer att använda den insamlade
informationen återstår däremot att se.
Liksom hur nära arbetstagarna och
deras integritet de tillåts gå. Det är en
etisk fråga som rör gränsen mellan män-
niskors integritetsskydd, frihet och
säkerhet. 

Kön och klass i IT
Ökade möjligheter till registrering och
mätning av arbetet har gjort att vi star-
tar ett nytt forskningsprojekt där målet
är att analysera den ökade övervakning-
en på arbetsplatser bl.a. utifrån frågor
om kön, klass, etik och hälsa. Även om
övervakningen i sig inte är ett nytt feno-
men (Attewell 1987) så syns idag en
stark trend av att fokusera i första hand
på individer, och inte på arbetet (Regan
1996). Många ser på detta som en själv-
klar, om inte nödvändig, del av IT-sam-
hället, utan att reflektera över integritet
eller minskad personlig frihet. Kanske
på grund av att de som övervakas fram-
för allt är kvinnor med låg utbildning
som känner att de inte har något “val”
gentemot teknokraterna som glorifierar
de möjligheter som ny teknologi inne-
bär. Informationsteknologin ger arbets-
ledningen ständigt bättre möjligheter
till en avancerad registrering av arbets-
processer och individer och till uppbe-
varing av den insamlade information.
Möjligheten att samköra den individu-
ella registreringen med information i

andra databaser växer. Mot bakgrund av
dessa möjligheter finns det mängder av
etiska och rättsliga frågor som ställs på
sin spets.

Det finns studier som visar att den
globala ekonomin för många kvinnor
inneburit att deras arbete medför större
sociala och psykiska belastningar.
Tanken om att informationsteknologin
skulle föra med sig ökad jämställdhet
mellan kvinnor och män faller delvis
(Doyal 1995, Castells 1996). Vår forsk-
ning visar också att köns- och klassfrå-
gor fortfarande kräver en speciell upp-
märksamhet på arbetsplatserna. Det gäl-
ler inte minst när vi analyserar tillämp-
ningen av informationsteknologin. 
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När Anna flyttade från universitetsstaden till landsbygden förändrades förutsätt-
ningarna för hennes liv och arbete radikalt. Hon var van vid storstadens tempo
och tänkte fortsätta att arbeta på distans för sitt företag. Det lilla samhället
hade svårt att förstå, för dit ville väl ingen flytta, det gick ju bara utför med
kommunen. Annas entusiasm smittade dock av sig och hon lyckades förändra
attityder och skapa framtidstro genom att visa på ITs möjligheter.

Fo
to

:
B

er
nt

 E
id

e/
Sa

m
fo

to

Kvinnor som drivande 
aktörer kring IT-utveckling
Av forskare ELIN WIHLBORG
Tema Teknik, Linköpings universitet
eliwi@tema.liu.se



43NR. 1  - 2002                                                                                                                                        NIKK magasin     

Berättelsen om Anna kan tyckas väl
enkel, men i många mindre sven-
ska samhällen finns det möjlighe-

ter att förändra utvecklingen bl.a. genom
IT. Det finns ofta ett handlingsutrymme
för dem som vill och kan agera för förän-
dring, beroende både på personen och
sammanhanget. Avgörande är vilka resur-
ser och restriktioner (allt från materiella
till exempelvis traditioner) som finns på
den platsen vid den tiden. Sammanhang
där människor kan agera är fysiskt föran-
krade och sker i en avgränsad ordning
som inom tidsgeografin kallas för lokal
ordningsficka (Pocket of Local Order,
Hägerstrand 1985). Lokala ordningsfick-
or präglas också av hur kön ger män och
kvinnor olika handlingsutrymme. När
genusaspekter av en lokal ordningsficka
uppmärksammas kan man tala om en
lokal genusordningsficka.. Hirdman
(2001) använder begreppet genus-ord-
ning för att analysera segregering av
könen. En snarlik tolkning gör Johansson
(2000) då hon analyserat könsmaktsord-
ningar i kommuner, vilka definieras
utifrån den maktordning som styr omsor-
gens organisering. Dessa begrepp är dock
kopplade till individen och hennes/hans
sociala sammanhang. Med begreppet
genusordningsficka vill jag visa hur de
fysiska sammanhangen påverkar
tolkningar av genus. Fysiska miljöer på
olika platser utvecklas i samspel med
människors sociala relationer, men de
utgör en ofrånkomlig förutsättning.

Med stöd av dessa begrepp analyserar
jag kvinnors agerade som drivande aktö-
rer kring IT genom att visa i vilka 
sammanhang de ges utrymme att agera
och vad de ser som lokal utveckling. För
min avhandling (Wihlborg 2000) om
lokala IT-policyer i mindre svenska
kommuner på landsbygden gjorde jag
etnografiska fallstudier i en kust-
kommun, en skogskommun och en fjäll-
kommun, bestående av närmare hundra
intervjuer, ett tiotal observationer samt
textanalyser av kommunala dokument.

I Sverige ställs höga förväntningar på
att utbyggnad och användningen av IT-
infrastruktur med bredbandskapacitet
skall leda till en jämnare tillväxt i hela
landet. I glesbygd är lönsamheten för att
bygga ut IT-infrastrukturen begränsad

och därför dröjer ofta näringslivets aktö-
rer med att inkludera dessa områden.
Men IT kan ge förutsättningar för nya
livsmönster på landsbygden genom bl.a.
distansarbete och nya former av service.
Vad IT leder till beror på hur människor
själva använder och tolkar tekniken. 

Olika genusordningsfickor:
tre fall
Lokala genusordningsfickor kan karaktä-
riseras av att vara antingen patriarkala
eller matriarkala, präglade av manliga
eller kvinnliga ordningar. Däremellan
finns näst intill jämställda lokala genus-
ordningsfickor. Där dominerar varken
manliga eller kvinnliga normer för ord-
ningen, genus är inte den avgörande
aspekten för hur ordning skapas. Det är
en långdragen och genomgripande pro-
cess att förändra större lokala genusord-
ningsfickor, därför blir de under en läng-
re period öppna för tolkning. I begrän-
sade lokala genusordningsfickor, som
exempelvis i ett klassrum under ett år
eller vid ett sammanträde med en för-
eningsstyrelse, kan sådana ordningar för-
ändras fortare. De tre kommuner som jag
studerat (1996-1998) hade alla runt nio
tusen invånare och var kategoriserade
som glesbygds- eller landsbygdskommu-
ner.  

Kustkommunen
Det tidigare dominerande manliga indu-
striarbetet i Kustkommunen hadde näst-
an helt försvunnit och istället utvecklades
service och tjänstesektorn dit kvinnor på
ett helt annat sätt fick tillträde. Såväl
enskilda kvinnors som hela gruppen
kvinnor fick en ändrad position, de blev
en viktigare resurs på den nya lokala
arbetsmarkanden, de kunde sätta sin prä-
gel på de lokala ordningsfickor där de
deltog. En annan resurs var den förbätt-
rade tillgången till IT, som främst ledde
till att ett call-center etablerades och
anställde många kvinnor. De lokala eld-
själarnas engagemang ledde bland annat
till omfattande utbildningar av företa-
gare, arbetslösa och alla andra intresse-
rade i syfte att skapa nya arbetstillfällen.
Den lokala genusordningsfickan var
öppen för förhandling.

Skogskommunen
I Skogskommunen var industrin fortfa-
rande stark och präglades av manliga nor-
mer även för de kvinnor som arbetade
inom industrin. Redan i mitten av åttio-
talet hade man här etablerat en ”telestu-
ga” som ingick i ett globalt nätverk av
telestugor. Det var en vision av något som
liknande dagens Internet. Stugan, som
byggnad, fanns kvar i slutet av nittiotalet
men användes främst för datautbildning-
ar. De stora industriernas IT-arbete rela-
terades inte till kommunens verksamhe-
ter och det fanns inga diskussioner om
gemensamma nät. De flesta kvinnorna
fanns dock precis som annars inom ser-
vice och omsorg. Den dominerande loka-
la genusordningen i skogskommunen ser
jag som patriarkal.

Fjällkommunen
I Fjällkommunen fanns en övergripande
lokal ordning att med hjälp av IT utveck-
la näringslivet och turismen, men den tog
sig olika uttryck när den anpassades till
lokala förutsättningar på olika platser och
i olika verksamheter. Här ansågs kvinnor-
na under lång tid ha haft en stark posi-
tion. Både män och kvinnor hade infly-
tande över och deltog aktivt i näringsliv
och politik. Genusordningen  här kan
därför sägas vara jämställd. 

Kust- och fjällkommunen leddes av
kvinnliga kommunalråd. I kustkommu-
nen delade hon dock arbetet med en
äldre man som ansvarade för ekonomiska
frågor. De genusordningar som mycket
grovt skisserats ovan kan ses som lokala
genusordningsfickor på kommunnivå,
eftersom de inbegriper hela det geogra-
fiska territorium som kommunen täcker.
Men inom dessa ordningar finns många,
på olika nivåer, avgränsade lokala genus-
ordningsfickor exempelvis på arbetsplat-
ser och andra platser där människor till-
bringar sitt vardagsliv. 

Drivande kvinnor 
– var finns de?
Etnologen Randi Kaarhus (1991) har i
studier av lokalt miljöarbete identifierat
fyra typer av drivande aktörer eller eldsjä-
lar, som jag tog hjälp av för att analysera
de drivande aktörer jag mött kring lokala
IT-policyer. Inledningsvis behövs en dri-
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vande integrator, som sammanfogar
olika intressen. Därefter krävs att en
entreprenör skaffar resurser för att
genomföra de idéer som integratoren fått
människor att enas kring. Det kan vara
att skaffa pengar, lokaler och deltagare.
När detta finns på plats krävs att en pro-
ducent tar över och driver verksamheten.
Kaarhus anser att även administratörer
kan vara drivande aktörer, men eftersom
det krävs att lokalt utvecklingsarbete
ständigt förändras och anpassas till
omgivningen använder jag enbart produ-
cent för drivande aktörer i etablerade
verksamheter. Drivande aktörer agerar
alltid i samspel med omgivningen och
därför är det viktigt var och när de age-
rar. Med andra ord är de lokala ord-
ningsfickor de agerar i avgörande för
deras handlingsutrymme och möjlighe-
ter att vara drivande. 

Det är anmärkningsvärt att jag trots
omfattande studier inte fann några dri-
vande kvinnor i Skogskommunen.

Men i de två andra kommunerna
fanns flera exempel på drivande kvinnor.
Den som verkligen utmärkte sig som en
typisk integrator var kommunalrådet
Lena i Kustkommunen. Hon hade flytt-
tat till kommunen från en större stad där
hon forskat vid universitet och tidigare
deltagit i studentpolitik. Som nyinflyttad
distansarbetare såg hon hur kommunens
dåliga utveckling skulle kunna vändas
med IT. Hon anordnade utbildningar för
företagare och skapade allianser med det
lokala näringslivet och fackförbunden.
Hon fortsatte att driva dessa frågor när
hon blev kommunalråd och nyttjade de
resurser som frigavs genom den öppna
genusordningsfickan. Hon bröt mot den
tidigare lokala genusordningsfickan, då
hon som högutbildad kvinna engagerade
sig i lokalt utvecklingsarbete. Hon var
engagerad i det parti som under lång tid
regerat i kommunen och i dess lokala
ordningsfickor välkomnades hon med
sitt engagemang. 

Lotta tillträdde som kommunalråd i
Fjällkommunen 1998 och var tidigare
engagerad i ”Nej till EU” där hon skapat
många kontakter med olika människor.
Hon fungerade därför som integrator i
många olika frågor och hade ett brett
kontaktnät i kommunen. Hon såg inte

IT-frågor som ett specifikt politikområde
som borde uppmärksammas. Hon
undrade snarare varför man skulle ha ett
explicit förhållningssätt till IT och sa ”att
det var väl bara att använda”. Det kan
förklaras av att det redan fanns god 
kännedom om IT i de lokala ordnings-
fickor där tekniken användes.
Förståelsen för tekniken var en naturlig
del av de lokala ordningsfickorna och det
fanns inget utrymme för att skapa nya
tolkningar kring tekniken. Att hon var
kvinna var inte heller något som sågs
som utmärkande utan där betraktades
hon som person.

Kön formar ordningsfickor
I Kustkommunen drevs en IT-utbildning
för långtidssjukskrivna och arbetshandi-
kappade. Den drevs med stöd från EU:s
strukturfonder och arbetsmarknadsme-
del. Inom verksamheten var två kvinnor
inledningsvis entreprenörer. De lyckades
dock inte övergå i rollen som producen-
ter, för det var svårt att betrakta verk-
samheten som etablerad. Deltagarna
hade mycket sämre förutsättningar och
förkunskaper än vad projektplanen för-
utsatte och därför måste den hela tiden
omförhandlas. Den lokala ordningsfick-
an på utbildningen präglades av att möta
deltagarna utifrån sina förutsättningar.
De gjorde bland annat om en datasal till
en textil- och keramikverkstad för att
mer betona omsorgsaspekter än direkt
utbildning, som projektplanen föreskrev.
Utanför omtalades denna verksamhet
som ”vuxendagis”. Min tolkning är att
den lokala ordningsfickan för utbild-
ningen präglades av en kvinnlig genus-
ordning, som skapades av de drivande
kvinnorna. Då kringgärdande lokala
genusordningsfickor i kommunen var
öppna för förhandling så fanns det
utrymme för dem att omtolka utbild-
ningen. Utbildningen bidrog till att eta-
blera en bred förståelse kring betydelsen
av enskildas kunskap och förståelse för
IT för att kunna skapa utveckling i
kommunen. I utvärderingen framhölls
betydelsen av att deltagarna fått
utrymme att växa och lära sig tekniken,
trots att det inte gav nya företag eller
arbetstillfällen så som utmålades i pro-
jektplanen. 

Att forma och formas 
av lokala ordningsfickor
De kvinnor som agerade som drivande
hade olika möjligheter att påverka de
lokala ordningar som de berördes av. En
öppen eller jämställd lokal genusord-
ningsficka gav möjligheter att vara dri-
vande och nyttja resurser eller omtolka
restriktioner till resurser för att genomfö-
ra de projekt de såg som viktiga för att
göra livet på landet attraktivt. 

Analysen av lokala genusordnings-
fickor visar hur aktörernas handlingsut-
rymme betingas av kringgärdande struk-
turer och hur dessa kan finnas på olika
nivåer i samhället. Kvinnornas aktiva
agerande kring IT i kust- och fjällkomm-
munen har lett till att tolkningarna av
utveckling har förändrats genom att de
nyttjat den starka och väletablerade
metafor för framgång som IT utgör. 

De problem som hanteras med IT är
lokala, men passar in i normen av eko-
nomisk utveckling och tillväxt. Då
denna norm, som de flesta andra i sam-
hället, har en stark manlig hierarkisk
prägling ses det som män gör som norm-
givande. Därför är kvinnors möjligheter
att driva tolkningar av och använda IT
begränsade. De faller utanför normen
om de inte anpassar sig. Trots att frågor
kring IT skulle kunna hanteras mycket
tekniskt kom de att betraktas som verk-
tyg för lokal utveckling genom att lösa
lokalt uppfattade problem. Genom att
anknyta till nationella och globala
diskurser kring IT kunde de lokalt dri-
vande kvinnorna omtolka vad som sågs
som utveckling av orten, men bara i de
lokala genusordningsfickor där de hade
utrymme. 
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I november 2001 åbnede
KVINFO webfortællingen
KVINDEKILDER, som i
tekst og billeder beretter
om danske kvinders vej
til borgerrettigheder i
perioden 1850-1920.
Siden har ca. 2000 
personer hver måned
klikket sig ind på 
www.kvindekilder.dk for
at fordybe sig i datidens
kvindebevægelses kamp
for at kvinder kunne blive
fuldgyldige samfundsbor-
gere på lige fod med
mændene.

Sitet er bygget op omkring 5 temaartik-
ler, der fortæller historierne om kvinder-
nes kamp for at opnå stemmeret, adgang
til uddannelsessystemet, adgang til
offentlige embeder og ligeløn, diskussio-
nen om kvindernes påklædning og ydre
fremtoning og debatten om kvinders og
mænds seksualitet. 

I hver temaartikel er der mulighed for
at klikke sig videre til et stort antal digi-
taliserede dokumenter  fra samtiden. Det
drejer sig bl.a. om uddrag af rigsdagsde-
batter, tidsskriftsartikler, debatindlæg i
aviser, breve, erindringsklip, mønsterark
til brug ved syning af datidens reform-
dragter med meget mere. Til hver kilde er
der udarbejdet indledende manchetter og
forklarende noter, ligesom alle kilder
både er tilgængelige i originalversionen, i
en version specielt egnet til læsning på
skærm og en læsevenlig printversion.

I artiklerne kan man også finde links
til andre, især udenlandske ressourcer,
som perspektiverer temaet og som der-
med er med til at sætte den danske kvin-
debevægelse ind i en større international
sammenhæng. Det kan være litterære
værker som fx Bjørnstjerne Bjørnssons
drama ”En Handske”, 1883, faglitterære
værker som Stuart Mills ”The Subjection
of Women”, 1869 eller hjemmesider for
udenlandske pionerer som fx Florence
Nightingale. 

Derudover er der mulighed for at læse
om nogle af de vigtigste danske kvinde-
sagskvinders liv og virke i biografier
oprindeligt trykt i Dansk Kvinde-
biografisk Leksikon.

Til dem, der i stedet for fordybelse
har brug for en hurtig historisk oversigt,
er der udarbejdet en tidslinie, som viser
de vigtigste landvindinger i perioden.

KVINDEKILDER er udarbejdet for
at imødekomme den stigende efterspørg-
sel fra skole- og gymnasieelever efter
materiale om den gamle kvindebevæ-
gelse. På KVINFOs bibliotek har vi i de
seneste år mærket denne interesse som et

øget antal henvendelser fra unge kvinder
og mænd fra hele landet. Den eksisteren-
de litteratur om perioden er trods kvin-
deforskningens bidrag stadigvæk ret
begrænset og adgang til tekster fra samti-
den forudsætter en vis erfaring med brug
af biblioteker og arkiver som de unge ikke
besidder. Dertil kommer, at en del af kil-
dematerialet er i meget dårlig stand og
derfor ikke tilgængeligt for almindelige
brugere.

I opbygningen af sitet er der lagt vægt
på en pædagogisk fremstilling og valget af
kilder er foretaget under hensyn til at få
vist mangfoldigheden både i kildetyper
og indfaldsvinkler til det enkelte tema.

At sitet rent faktisk imødekommer et
stort behov afspejles både i webstatistik-
ken, af de mange personlige mails fra
begejstrede brugere og ikke mindst de
mange danske og nordiske institutioner
og foreninger, som har skrevet om sitet,
lænket til det osv. Antallet af henven-
delser til KVINFOs bibliotek og
Kvindehistorisk Samling om perioden er
siden åbningen af KVINDEKILDER
vokset, fordi brugerne har fået lyst til
yderligere fordybelse. Mere vil have mere.

I foråret 2003 udvides KVINDEKIL-
DER til perioden fra 1960-1985 med nye
temaer om kampen for fri abort, diskus-
sionen om hjemmearbejdende contra
udearbejdende kvinder og den i 60’erne
nedsatte Kvindekommission, der var
grundlaget for den senere statslige ligestil-
lingspolitik i Danmark. Senere vil der
blive udarbejdet temaer om Rødstrømpe-
bevægelsen og kvindernes ligelønskamp.

KVINDEKILDER er blevet til i et
vellykket samarbejde mellem KVINFOs
personale, forskningsbibliotekar Eva
Lous, Kvindehistorisk Samling, Stats-
biblioteket og historiker Jytte Larsen,
hovedredaktør af Dansk Kvinde-
biografisk Leksikon. 

JYTTE NIELSEN
Biblioteksleder
KVINFO

Kvindetoget 5. juni 1915, hvor kvinder-
ne takkede kongen for at de havde fået
stemmeret.

KVINDEKILDER 
- dansk kvindehistorie på web
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Kvinnebevegelsens 
nettutstilling i Norge
KILDEN, informasjons- og dokumentasjonssenter for kvinne- og kjønns-
forskning i Norge og NIKK samarbeider høsten 2002/våren 2003 om å lage
en kvinnebevegelsens nettutstilling i Norge. Det skal bli en samtidshistorisk
brukervennlig nettportal om de siste 30 årenes kvinnebevegelse, med vekt på
1970-tallet. 

Formålet er å øke tilgangen til materiale som i dag er ønsket og etterspurt,
men som ikke fins samlet og er vanskelig å få tak i. Etterspørselen er registrert
gjennom en årrekke blant annet hos KILDEN, Likestillingssenteret og sen-
trene for kvinne- og kjønnsforskning ved de fire norske universitetene.
Utstillingen skal øke kunnskapen om den historiske bakgrunnen for dagens
likestillingsdebatt, og se dagens spørsmål i et historisk lys og dra lærdom av det
som er gjort tidligere.

Utstillingen skal inneholde korte tekster for eksempel om organiseringen
og innholdet i bevegelsens aktiviteter, korte bibliografier, faksimiler av omslag
på sentrale bøker og tidsskrifter, løpesedler, foto med mer. Videre skal den
inneholde linker til mer informasjon i arkiver, biblioteker, organisasjoner og
offentlig dokumenter der dette finnes samt linker til tilsvarende informasjon i
andre land, først og fremst Norden

Vi har kontakt med institusjoner og ressurspersoner i andre land, og for-
søker å dra nytte av erfaringer med den svenske utstillingen, "Kärlek, makt &
systerskap" samt det danske prosjektet Kvindekilder på KVINFO (se hhv side
29  og 45).

Prosjektet startet sommeren 2002 med ekstern finansiering fra den norske
institusjonen Kulturnett. Utstillingen skal lanseres i forbindelse med den
internasjonale kvinnedagen 8. mars 2003. Det er et håp at prosjektet blir et
første ledd i arbeidet med å skaffe midler til en mer omfattende og permanent
nettportal om kvinnebevegelsen i Norge.

Nærmere informasjon, se
http://kilden.forskningsradet.no/nyhet/kvbeg.htm. 

FRIDE EEG-HENRIKSEN
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NIKK
Nordisk institutt for 
kvinne- og kjønnsforskning

NIKK - det nordiska institutet för kvinno- och könsforsk-
ning är en tvärvetenskaplig nordisk forskningsinstitution
finansierad av Nordiska ministerrådet. NIKK är samarbets-
organ för feministisk, kvinno-, mans-, köns- och jämställd-
hetsforskning i Norden. Institutet bedriver forskning,
befrämjar, initierar, koordinerar och informerar om kvinno-
och könsforskning inom och utanför Norden.

NIKK innebär en gemensam plattform för nordiskt samar-
bete med närområdena i Baltikum och Nordvästryssland,
Europa och internationellt. NIKK syftar till en hög nordisk
profil som bl.a. kan göra den nordiska kvinno- och köns-
forskningen ännu mer synlig i internationella sammanhang.
Genom att satsa på verksamhet som på nordisk basis ger
mer värde än enskilda nationella verksamheter strävar insti-
tutet till nordisk nytta.

NIKK skall även fungera som kontaktlänk mellan forskning
och jämställdhetsarbete och mellan forskning och organisa-
tioner och nätverk som fokuserar på kön och jämställdhet.

NIKK är lokaliserat vid Universitetet i Oslo och är granne
till Senter for kvinne- og kjønnsforskning vid Universitetet i
Oslo.

NORDISKT SAMARBETE 
är ett samarbete mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland
och Åland.

NORDISKA RÅDET 
är ett samarbetsorgan för parlament och regeringar i de
nordiska länderna. Rådet består av 87 parlamentariker från
de nordiska länderna. Nordiska rådet tar politiska initiativ
och utövar kontroll över nordiskt samarbete. Nordiska
rådet bildades 1952.

NORDISKA MINISTERRÅDET 
är ett samarbetsorgan mellan de nordiska regeringarna.
Nordiska ministerrådet verkställer och leder nordiskt 
samarbete. Statsministrarna har det överordnade ansvaret.
Verksamheten koordineras av de nordiska samarbets-
ministrarna, den nordiska samarbetskommittén och fack-
ministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades 1971.
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