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SUMMARY 

This is a report on a qualitative methodological research 
study on languages and cultures of technology as applied 
to Swedish women. The theory generating capacity of the 
qualitative interview is the starting point of the project. 
How can the women's stories bring knowledge? Five 
women engineers were interviewed. The issues discussed 
are the content of the word teknik (technology) as 
conveyed by the interviewees, and the crucial difference it 
made to the tones of the women's stories if their world 
views integrated the engineering profession or not. 

The conclusions are primarily two. The situation of 
women engineers is very new. Cultural patterns are not 
developed. This has consequences in terms of language: 
On the institutional level language does not yet hold 
expression for the experiences of women engineers. Also: 
meaning, what matters and what does not, becomes an 
ever present question. Meaning cannot be reduced to for
malities but in meaninglessness. Therefore both these 
conclusions point towards the subjective as the area of 
interest. This is where ideas and reality refracts. 



FÖRORD 

Det arbete som presenteras här  har  blivit möjligt  tack  vare  
professor Jan  Johansson, avdelningen för Industriell Pro-
duktionsmiljö vid Tekniska Högskolan i Luleå.  Jag  vill 
rikta ett  tack  till  Jan  Johansson och till fakultetsnämnden 
vid Tekniska Högskolan i Luleå, för  den  möjlighet som 
getts mig att bedriva forskarstudier vid institutionen för 
Arbetsvetenskap vid nämnda högskola.  

Jag  vill här framföra ett  tack  till följande personer: 

För att  ha  åtagit sig det krävande arbetet att läsa och kriti-
sera det framväxande manuskriptet till denna  rapport,  vill  
jag  framför allt tacka mina handledare  Jan  Johansson och  
Louise  Walddn,  samt Harriet  Aurell och Inger Danilda vid  
AMI  Liljeholmen.  

Jag  vill också tacka  Ewa  Gunnarsson för alla  de  timmar  
hon  talat  med mig om de  frågor  som den  här  rapporten  
handlar  om,  och  som min  verksamhet  som  forskarstude-
rande kretsar kring.  

Lena  Abrahamsson,  Hans  Viklund,  Walter Ruth, Birgitta  
Nilsson,  Anita  Grahn,  Anna  Lindberg,  Christina  Mörtberg,  
Ulla  Vikström och Tori Tallenhed-Hedström  har  läst hela 
eller delar av denna  rapport  i dess olika stadier av bearbet-
ning.  Tack  för ert intresse och era synpunkter! 

Forskningsarbetet blir till  slut den  enskilda forskarens ans-
var och verk, med alla sina fel och brister,  men den  kvali-
tet som förhoppningsvis växer fram kan inte nog tillskri-
vas generositeten i  en  forskningsmiljö.  Hit  hör självklart 
arbetskamraterna på  Institutionen  för Arbetsvetenskap. 

Kvinnoforskningsinriktningen i mitt arbete  har  blivit 
möjlig genom  den  miljö som skapats genom Centrum för 
Kvinnoforskning vid Tekniska Högskolan i Luleå. Förut,  
under de  kanske mest kritiska faserna av centrets utveck-
ling, hade denna miljö namnet  Forum  för Kvinnor i  Ar- 



betsliv och Forskning.  Jag  vill här tacka alla  de  kvinnor 
som står bakom detta centrum, denna miljö! Arbetet i  "Fo-
rum"  och "Centrum"  har  sett olika ut  under  olika tider, 
och  en del  kvinnor  har  varit mer aktiva  under  vissa perio-
der av dess existens än  under  andra.  Jag  känner  er  inte alla, 
och kommer kanske aldrig att veta vilka  en del  av  er  är, el-
ler  ens  att ni finns,  men  tack!  

Ett kvalitativt intervjumaterial, som det  jag  arbetat med i  
den  här rapporten, bär många, många aspekter av  infor-
mation. Den  här rapporten  har  inte uttömt alla  de  som 
finns i det insamlade materialet, troligen kommer  jag  att 
fortsätta använda det i vidare forskning.  Men  det blir då 
med  en  annan utgångspunkt än  den jag haft  här.  Den  nya 
utgångspunkten blir ju  den  erfarenhet som  den  primära 
bearbetningen gett, och det är  den  som presenteras här. 

Det finns också mycket annat som kan göras inom forsk-
ningsområdet, än det som  jag  gjort här. Det finns många 
typer av källmaterial värda att uppmärksammas, och flera 
ingångar till forskning om teknik ur kvinnoperspektiv 
som är värda att prova. Det är ett stort misstag att söka 
svaret på frågan om "kvinnor och teknik". Det måste fin-
nas  en  tilltro till mångfalden, och  en  glädje i upptäckandet 
av livets oräkneliga möjligheter också i denna gren av 
forskning. Det finns mycket att upptäcka, och det är värt att 
upptäcka. 

Härmed vill  jag  slutligen tacka  de  kvinnor som ställde upp 
för intervjuerna i det här presenterade projektet. 

Luleå i april 1996 
Maria Ud&-i 



I.  Introduktion 	 i 

INLEDNING 	 1  

INTERVJUERNA 	 4  
Metod 	 4 
Struktur  och icke-struktur 	 9  
Allmänt om metodens validitet 	 11  
Urval, urvalskriterier 	 13  
Presentation 	 15  

KVINNOKULTUR, TEKNIKKULTUR 	 17  
Att studera  den  industriella tekniska verksamheten 	17  
Kulturbegreppet 	 19  
Dubbla osynliggöranden 	 23  

II. Berättelser om ingenjörsarbete 	 27  

VAD BETYDER ORDET TEKNIK? 	 27  
Ordet teknik 	 27  
Dimensioner i ingenjörsarbetet 	 34  

DRÖMMAR OCH ORDNINGAR 	 41  
Att  ha  något eget 	 41  
Omslutande eller vid sidan av ingenjörsarbetet 	 50 
Konfliktpunkt  kring individen 	 53  

KVINNLIGT OCH MANLIGT 	 59  
Ett kapitel som visar mot slutsatserna 	 59  
Kvinnligt och manligt i intervjumaterialet. 	 61  
Hemortsrätt 	 64  

III. Konklusion  och diskussion 	 67 

EN SUBJEKTIV  VERKLIGHETSDIMENSION 	 67  
Bortanför ramarna 	 67  
Språk och verklighet 	 69 

L111 ERATUR 	 74 



1 
I.  Introduktion  

Första kapitlet 
INLEDNING 

Det  forskningsarbete  som  presenteras i  den  här  rapporten 
har  utförts inom ramarna för  en  doktorandtjänst  vid Insti-
tutionen  för Arbetsvetenskap, avdelningen för  Industriell  
Produktionsmiljö  vid  Tekniska Högskolan i Luleå. Ett nä-
ra förhållande finns också till  Centrum  för Kvinnoforsk-
ning  vid  samma högskola. Arbetet i  sin  helhet handlar  
om  kvinnliga  teknikers  förhållande till sina yrkesuppgif-
ter. Syftet är att utifrån  en  kvinnlig begreppsvärld synlig-
göra  det  tekniska arbetet, och därmed göra  det  åtkomligt 
för reflektion.  

Den del av projektet som  rapporteras här är  den  in-
ledande orienterande  studie som  ayslutas i och  med  pre-
sentationen  av  denna  rapport. Fem  svenska kvinnor  som  
är verksamma  som  civilingenjörer  har  intervjuats  med 
kvalitativ  metod.  Den  teoretiska ugångspunkten för  den 
problematisering som bygger  upp forskningsarbetet  kom-
mer  från  feministisk svensk  och brittisk arbetslivsforsk-
ning, och från  den  svenska såväl  som  internationella fe-
ministiska  teknik-  och naturvetenskapskritiken  (Berner  
1982,  Cockburn  1983, 1985, 1991,  Gunnarsson  1989, 1994,  
Gunnarsson och Trojer  1994,  Harding  1986,  Keller  1985,  
Walddn  1982, 1989, 1990). "Doktoranden"  är i skrivande  
stund 34 år. Jag  heter  Maria  Uddn och är född i 
Malmberget i svenska  Lappland.  Jag  är bergsingenjör. 

Naturligtvis vet  de  flesta människor i ett industrialiserat 
samhälle åtminstone något om vad ingenjörer gör och 
varför. Ingenjörer utbildas och anställs för att förvalta, 
använda och föra vidare kunskap om teknik, speciellt  den  
teknik som kan användas vid  en  industriellt organiserad 
produktion. Ändå vill  jag  påstå att detta måste göras syn-
ligt.  Jag  påstår detta på två grunder:  

Den  ena är förståelsen att  den  teknik som ingenjörer arbe-
tar med, som varande ett uttryck för  en  dominerande eko- 
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nomi, är ett så vardagligt  manifest  av tankesystem och 
samhällsordning, kultur, att  den  är osynlig. (Walcldn  1990,  
Mellström  1995) 

Den  andra är förståelsen att  det  inte finns något 
universalspråk  som skulle  kunna uttrycka samtliga 
tänkbara erfarenheter och  intentioner  (Göranzon  1990,  
Johannessen  1994).  Därmed är  det  nödvändigt för 
kvinnor,  som  varande  en  i  både konkret  och ideologiskt 
hänseende  ny  grupp  av  aktörer inom  det  samhällskikt  
som  utvecklar  den  industriella tekniken  (Cockburn  1983, 
1985),  att utveckla språk för denna  aktivitet, som har 
resonans hos  oss (begrepp,  symbolik, metodik,  
förståelseramar). 

Syftet med  den  här studien,  har  varit explorativt:  Jag har  
velat upptäcka, snarare än testa eller förklara. I det här fal-
let  har  det gällt att förstå hur frågorna ska ställas, så att det 
blir möjligt för  de  intervjuade,  de  som talar genom käll-
materialet, att svara - det vill säga delge mig  sin  erfarenhet 
och  sin  verklighet. Det hela blir både ett språk- och förs-
tåelseproblem. För att tala med vetenskapsfilosofiska  ter-
mer,  kan  jag  förklara intervjuprojektets syfte med hjälp av 
antaganden inom  den  hermeneutiska traditionen:  jag har  
sökt att hitta till  "de for-dommene  som åpner  en tekst  
eller  en  hendelse  for  oss" (Johannessen  1994, s 166). De  
övergripande slutsatser, som intervjuprojektet här 
resulterat i, presenteras i kapitlet Subjektivitet som verk-
lighetsdimension. 

På vägen dit presenteras tre temaområden. Dessa teman 
motsvarar  de drag  i det undersökta förhållandet, som upp-
visade mönster av antingen likhet eller meningsfull skill-
nad,  de  intervjuade kvinnorna emellan.  

Under  rubrik Drömmar och ordningar presenteras  
den  komplexa  relation  som uppvisades mellan inre 
drivkrafter och yttre möjligheter -  en dualitet  som här lika 
lite som på annat håll annat än antydningsvis kunnat 
utredas. 
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Vad betyder ordet teknik handlar om lusten i ingen-

jörsarbetet - att "arbeta med teknik" är inte något entydigt  
ens  i detta hänseende. Kapitlet handlar också om  den  
överraskande tystnad som mötte mig när  jag  använde or-
det teknik i intervjuerna.  Jag  påstår där att ordet saknade 
innehåll för  de  intervjuade, och att denna tomhet hade  en  
dubbeltydighet. 

Kapitlet Kvinnligt och manligt beskriver hur inter-
vjupersonerna använde dessa associationsbanor i inter-
vjuerna. Utöver att redovisa denna aspekt av intervju-
materialet, visar kapitlet också mot projektets slutsatser. 

Teori  och metod presenteras särskilt  under  rubrikerna 
Kvinnokultur, teknikkultur och Intervjuerna.  Det  först 
nämnda  kapitlet  redogör för grunderna för  min problema-
tisering av  ingenjörssituationen, där  Louise  Walddns  
forskning  och  kulturteori haft en  framträdande  roll. Un-
der  rubriken "Intervjuerna" redovisar  jag  tillvägagångs-
sätt och  data  kring intervjuerna, och klargör  min  uppfatt-
ning  om den  kvalitativa  forskningens  särdrag. Här an-
knyter  jag  till  bland  andra  Ewa  Gunnarsson, och  den  kva-
litativa medkännande forskningsmetod  som  utvecklats 
inom kvinnoforskningen.  

Men eftersom kvalitativ forskning  handlar  om  för-
ståelseproblematik är  det  inte möjligt att  helt  särskilja pre-
sentation från  diskussion eller  bearbetning. Fortlöpande i  
texten  relateras källmaterialet till tolkningsmöjligheter 
utifrån olika vetenskapliga fält. Förutom kvinno- och 
feministiska forskare inom arbets- och teknikområdet,  har  
kunskapssociologiska arbeten  haft  ett  stort  inflytande  på 
det  här  projektets  konkreta framåtskridande. Speciellt i  det 
stadium av  arbetet när intervjumaterialet  skulle  sorteras 
och sammanställas till något gripbart, spelade kunskapsso-
ciologiska verk  en  avgörande  roll.  
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Andra kapitlet 

INTERVJUERNA 

Metod. 

När  man  väljer att utföra intervjuer, i stället för att exem-
pelvis skicka ut enkäter, så kan det i och för sig bero på så-
dant som att  man  inte tror att  de  personer som  man  vill 
ställa frågor till kan fylla i  den  blankett som  man  konstrue-
rar.  Men  i regel väljer vi väl att utföra intervjuer av  den  
anledningen att vi vill  ha  direktkontakt med  de  personer 
som vi  har  frågor till.  Om man  vill få kunskap om kvinn-
liga civilingenjörers förhållande till  sin  yrkesuppgift är det 
rimligt att i forskningen  ha  direkt kontakt med kvinnliga 
civilingenjörer. 

Detta betyder inte att det är ett avtryck av  de  interv-
juade kvinnorna som  jag  vare sig vill eller tror mig 
åstadkomma med  min  forskning.  Man  måste vara på det 
klara med att det är intervjuarens problemställning som 
bearbetas både i intervjusituationen och i  de  efterföljande 
bearbetningsstegen - från  den  fråga som ställdes av mig 
kan bara mitt svar komma. Förhoppningen är givetvis att 
denna fråga ska vara angelägen för fler än mig själv, och 
att svaret ska vara så väl grundat att det kan säga män-
niskor något som är av värde för  dem  att veta. Att tacka  ja  
till att vara med om  en  serie intervuer tyder på ett intresse 
för det som forskaren talar om.  Men  det är inte givet att  
just de  kvinnor som  jag  intervjuade  skulle ha  valt att ägna  
sin  tid åt samma undersökningar som  jag  gör, i  en  
hypotetisk valsituation, och detta måste vi  ha  i minnet.  Jag  
talar inte för  de  intervjuade, däremot  har de  varit till hjälp 
för mig. 

Det praktiska intervjuarbetet gick till så att  jag  träffade 
kvinnorna var för sig två eller tre gånger. Intervjuerna var  
en  till tre timmar långa.  De  intervjuade kvinnorna valde 
var vi  skulle  träffas. I något  fall  var valet  en  självklar sak 
från intervjupersonens sida, i något  fall  fick  jag  ge förslag. 
Det blev på deras eller mitt kontor, eller i deras  hem.  Efter 
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deras val använde  jag  bandspelare eller förde anteck-
ningar. I utdrag från intervjuutskrifterna kan dynamiken 
bakom valet av intervjuutförande  visas:  

Intervjuperson:  Jag  tror att  jag  säger  mindre  om det 
spelas  in  på  band. Du  får göra som  du  vill,  men jag  
tror att  jag  säger  mindre. Om  det vore  en  sådan 
intervju där  du  fyller i  alternativ skulle  det vara 
enklare att  ha en  bandspelare med.  Jag  tror att  jag  blir 
mer kortfattad. 

Intervjuperson: Hör  du den  där bandspelaren,  jag  vill 
inte  ha den.  
Intervjuare: Nej, då  har  vi inte  den.  (Detta bekräftade  
en  känsla  jag  hade själv, så  jag  gjorde inget för att 
övertala henne trots  den  större säkerheten i  en  
bandupptagning.  Jag  tyckte det kändes dumt att sätta 
igång  den  där apparaten, det passade inte  in.  Det står 
framdukat koppar och brödfat med två hembakta  
sorter.)  

Så kallade tekniska missöden gjorde att  jag  fick föra anteck-
ningar någon gång när  jag skulle ha  kunnat spela  in  på  
band.  Bandinspelningarna och anteckningarna skrev  jag  ut 
i  sin  kompletta omfattning.  Jag  skrev  sedan  ut tolkande 
sammanfattningar av vad som uttalats av varje kvinna för 
sig, och såväl dessa som  de  första utskrifterna skickade  jag  
ut till  respektive  intervjuperson. I något  fall  har jag  fått 
spontana kommentarer från någon av kvinnorna efter att  
ha  skickat ut dessa material. Då  har  det rört sig om att göra 
tillägg till vad som blev  sagt  i intervjuerna. I övrigt  har jag  
själv tagit telefonkontakt för att få kommentarer.  

Den  typ av intervju som användes inom det här projektet 
var  den semi-strukturerade medkännande intervjun. Vad 
detta inneburit för det här projektet, och varför  jag  valt 
denna  form  ska  jag  strax återkomma till,  men  det finns  en  
begreppsförvirring i forskarsamhället, gällande denna in-
tervjuform, som  jag  först måste gå  in  på.  En  öppen inter-
vjuform kallas i det dagliga akademiska språkbruket för 
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kvalitativ. Den faller  alltså inom ramen för kvalitativa  
forskningsmetoder  (Kvale  1984, 1989),  vilka sätts  som det  
andra  alternativet  till  kvantitativa  metoder. Det  är inte  
helt  oproblematiskt att ställa  kvalitativ  mot  kvantitativ, ef-
tersom  även  den på  kvantitativa  metoder  grundade  forsk-
ningen  ytterst syftar  till  att  få  klarhet i  vad som  mäste  bet-
raktas  som  kvalitativa frågeställningar.  Men det man  syftar  
pä,  när  man talar om  kvalitativa  metoder,  är att  fokus lig-
ger på  utforskande  av  innebörder  som  sådana,  eller som  
saken också  kan  uttryckas: upplevelsers  kvalitet. 

Den  kvalitativa medkännande intervjun  har  blivit  en  vik-
tig metod inom kvinnoforskningen,  eftersom  tillgängliga  
forskningsnormer  - begrepp och försanthållanden - inte 
förmår att fånga upp, och därmed förvränger kvinnors  liv.  
(Davies och Esseveld  1989,  Gunnarsson  1984,  Hagan  1986,  
Finch  1984,  Smith  1987).  I sitt epokgörande arbete  om  so-
ciologins grundvalar,  The  Everyday  World  as  Problematic,  
visade Dorothy Smith  (1987)  detta i ett  flertal  nivåer  av 
abstraktion  och  konkretion.  Ett  av  hennes konkreta exem-
pel  får  här antyda  vad som ligger  bakom detta att "inte fån-
ga upp". Hushållsarbete,  skriver  Dorothy Smith, beaktas 
inte i  sociologisk forskning, eftersom det som  varande 
obetalt inte beaktas i arbetslivsforskningen och  som  varan-
de arbete inte beaktas i  den på relationer  inriktade familje-
forskningen.  Konsekvensen  blir att kvinnors tillvaro 
framstår  som vag, som  innehållande stora odefinierbara  
eller  icke-existerande  partier,  när  den  beskrivs och under-
söks i sociologiska arbeten. Kvinnors  incitament  för  hand-
ling  och bevekelsegrunderna i deras tänkande blir därmed, 
också  de,  oförståeliga och vaga.  Som vi ser  är detta resone-
mang  analogt med det  resonemang  om  dubbla osynlighe-
ter  som  Waldn  (1990)  för.  

Kvalitativ,  medkännande,  semi-strukturerad, är prefix  
som anger  bestämningar  av  intervjun.  

Den  kvalitativa intervjuns styrka finns i dess  teori-
genererande  kapacitet.  Denna  kapacitet kan  förklaras uti-
från  den  särställning  som  "face-to-face"  situationen har  i  
som kommunikativ situation. Vi kan se på  hur  detta  besk- 
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rivs i kunskapssociologin. När  man  befinner  sig  ansikte 
mot ansikte  med en  annan människa blir hennes verk-
lighet  en  påtvingande verklighet,  skriver Peter L.  Berger  
och  Thomas  Luckmann  (1979).  Alla  de  uttryck  som man  
"tvingas" ta emot från henne/honom när  man samtidigt 
både ser personens  gester, åtbörder, hållning,  hör  tonen  i  
rösten  och tar emot  orden  hon/han  talar,  gör att  man har  
svårare, än i andra  kommunikationssituationer,  att till-
skriva  personen  åsikter  eller  egenskaper. 

Sett till  forskningssituationen, kan man  dä  tänka  sig  
att  både  egna privata föreställningar och  de  vetenskapliga  
teorier  -  de  "auktoriteter" -  som  forskaren vänder  sig  till, 
blir konfronterade  med den  intervjuades verklighet i  den  
kvalitativa intervjusituationen. Därmed initieras ett  om-
tänkande, ett  behov av revision,  vilken  kan  leda till att  ge-
nuint  nya  teorier  genereras.  

Med det som  i kvinnoforskningen betecknas medkän-
nande intervju ayses  en  intervju där intervjuaren inte 
försöker inta  en  distanserad attityd till  det som  sägs  av den  
intervjuade, vilket annars i många  fall  sätts  som  ett  ideal  
för intervjusituationer. Kvinnoforskaren menar i stället 
att  det  är  en  allvarlig störning i  kommunikationen  att inte 
reagera  med  för  en  samtalssituation sedvanliga emotio-
nella uttryck, och att  en sådan  störning  får  följder för  hur  
tyngdpunkten placeras i  den information som  lämnas, 
vilket innebär ett äventyrande  av validiteten  i  forsknin-
gen.  Detta  eftersom det  är kränkande att inte ta notis  om 
den  emotionella laddningen i  det som den  intervjuade be-
rättar. Att inte vara medkännande  ger en underlig situa-
tion som under  inga omständigheter  kan  betecknas  som 
"neutral".  (Hagan  1986,  Finch  1984) 

Det  är dock viktigt att lägga  märke  till att  den situa-
tion som jag var  i  som  intervjuare i detta  projekt  inte  var  
någon  "klassisk"  kvinnoforskningssituation, där  jag  i  kraft 
av min position på en  högskola  hade en  större auktoritet 
än  de  kvinnor  som jag  mötte.  De  intervjuade kvinnorna  
var, med  undantag  av de yngre med  vilka  jag hade en  
tämligen jämförbar  position,  i betydligt  mer  prestigefyllda  
positioner  än  en  doktorands. 
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Med "semi-strukturerad" ayses att  samtalens  gäng till  en 
del var  styrda  av en  i förväg  gjord planering. Den plane-
ring som gjordes  för  de  här intervjuerna presenteras sär-
skilt, i samband  med  detta pekar  jag  pä  samband mellan  
struktur  och icke-struktur  och  projektets resultat.  Först  kan 
det  dock vara lämpligt att diskutera vilken  dimension av  
sanning  som  intervjumaterialet  ger  oss att ta ställning till. 
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Struktur  och icke-struktur. 

Med semistrukturerad intervju ayses att det finns  en  viss 
planering av hur intervjuerna ska förlöpa innan  de  börjar. 
I det här fallet bestod  den  i att  jag  gjorde ett schema över 
teman som  jag  ville ta upp med kvinnorna, och över 
exempel på möjliga frågeställningar inom varje tema. 
Dessa teman motsvarade  de  områden som  jag  upplevde 
som mest uppenbart närvarande i ingenjörsarbetet. Utan 
att intervjuerna hela tiden hölls inom ramen för detta 
schema, förde  jag  kontinuerligt upp frågeställningar ifrån 
det. Schemats teman var dessa fyra: 

• Egen teknikanvändning.  
Tanken  var att förhållandet till tekniken är konstitue-
rande för ingenjörsyrket, och att  den  mest omedelbara 
koppling som kan göras till teknikens  roll  för 
intervjupersonerna är deras egen användning av  
den.  

• Skapande och kreativitet. 
Idén med detta tema var att få veta något om fria tan-
kar, fantasi, som kvinnorna hade kring sitt 
yrkesområde. 

• Etik. 
Vad finns det för tankar kring etiska frågor?  Jag  tänkte 
mig att förhållandet mellan arbetsgivare och olika 
grupper av anställda, förhållandet till naturresurs-
utnyttjande och globala rättvisefrågor måste vara 
ständigt närvarande i  en  ingenjörs verksamhet. 

• Utveckling av förhållningssätt och praktik. 
Hur är intervjupersonens syn på sina ställnings-
taganden och sitt agerande i förhållande till vad hon 
menar vara hennes olika sociala omgivningars nor-
mer? Tycker hon sig till exempel vara representativ 
för "gruppen ingenjörer"? 
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Det är svårt att samla  in  material och att ur materialet 
hämta och presentera intresseväckande  information,  om  
man  söker inom ett alltför vitt område. Ovanstående frå-
geställningar täcker ett mycket vitt område om  de  fokuse-
ras var för sig. Att  jag  tecknade  just  denna bild  har sin  or-
sak i mitt intresse för  den  vardagliga situationen. I denna 
står  man  inte inför renodlade intryck eller impulser, utan  
man  befinner sig i  en  mångfald.  Om  detta konstaterande 
inte gör  min  ansats mer lätthanterlig i sig, så förklarar det 
åtminstone varför  jag  tänkte mig behöva greppa så stort. 

Eftersom intervjuprojektet hade ett explorativt syfte ville  
jag  också vara öppen för hur kvinnorna  skulle  komma att 
utforma bilden av  de  ämnen som  jag tog  upp. Härmed 
blev också vad som kan benämnas aysaknad av struktur 
eftersträvansvärt. 

I första  taget  kan öppenheten verka vara  en  enkel 
strategi, "att bara gå  in  i ett  rum  och sätta sig ner och prata".  
Men  att inte  ha en  i förväg uppgjord struktur i  en  intervju 
är tvärtom ett av  de  mer krävande forskningsförfaran-
dena,  bland  annat ställer det stora krav på forskarens kon-
centration. Både intervjuaren och  den  intervjuade blir 
prisgivna åt ögonblicket och nuet på ett sätt som vi inte är 
vana vid. Någon typ av struktur kommer alltid att uppträ-
da. Att finna  den  är i sig det som  man  vill uppnå, frågan är 
bara hur långt  man  orkar följa tomrummet och  sedan se  
och ta till sig det som växer ur det. 

Behovet av öppenhet kan till vissa delar sägas motverka 
och bli motverkat av  den  modell för struktur som ändå 
finns nedlagd i  den  semistrukturerade intervjun.  Jag  kan 
dock  se  att både strukturen och öppenheten  haft  sina speci-
fika konsekvenser för vad som blev projektets resultat.  

De  idéer som  jag  inledningsvis hade om  en  me-
ningsfull struktur höll inte, vilket förstås i sig lett till 
reflektion och slutsatser som är av intresse.  Men de  tjäna-
de som  en  frysning av  de  uppfattningar som  jag bar  med 
mig, och därmed kunde  de  omedelbart konfronteras med 
kvinnornas reaktioner. Detta, menar  jag,  var förutsättnin-
gen för  den  direkthet med vilken diskussionen om vad or- 
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det teknik betyder, blev  en del  av undersökningens resul-
tat. 

Öppenheten, å  sin  sida, gav  plats  för oväntade 
mönster av  information.  Det är tveksamt om kraften i för-
hållandet mellan drömmar och ordningar kunnat utveck-
las i ett material där kvinnornas möjligheter att styra sam-
talet varit små.  De  verkliga skillnaderna mellan kvinnor-
nas berättelser kan bara utvecklas då  de  själva definierar  
sin  tillvaro. 

Allmänt om metodens validitet. 

I  den  metod  jag  använt finns ett  drag  som kan verka otra-
ditionellt.  Jag har  inte försökt verifiera informationen i in-
tervjuerna. Att kontrollera fakta måste vara  A  och  0  i 
forskningssammanhang?  

Men  det är inte riktigt faktaupplysningar, som vi  har  
att handskas med i detta  fall.  Däremot är det inte  heller  
fria fantasier som vi  har  att röra oss med - det av varda-
gens verklighet obehindrade uppbyggandet av mening. 
Möjligtvis står  den  metod som  jag har  använt någonstans 
mellan fakta och fiktion - om vi tänker oss att fiktionen 
svarar mot  de  förståelser av mening som cirkulerar, me-
dan fakta svarar mot  de  praktiker som upprätthålles. 
(Belsey  1993,  Mellström  1995)  

Möjligen kan  den information  som vi  har  att röra oss med 
inom denna  rapport  betecknas som  den  mening som 
konstruerats från det som uppfattats ske. Det som  jag  söker 
är också kunskap om ett förhållande vilket ju alltid måste 
vara något subjektivt.  Kontakt  med detta etableras genom 
framställningen av det. 

Vi kan då inse att vad som eventuellt "verkligen" 
skett inte är intressant, förrän då kunskapen om detta 
eventuellt integrerats i uppfattningen om vad som skett, 
vilket i sig endast  skulle  kunna ske givet att  en  förändring 
av verkligheten sker. Och då är  den situation  som under-
söks också  en  annan. 
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Men givet  att denna högst subjektiva verklighetsbas accep-
teras  som  nödvändig, finns  det  ändå begränsningar av-
seende  den information som kan  näs  med den  valda  
metoden. En av dem  aktualiserar  jag  ayslutningsvis i det-
ta  kapitel: Om  intervjuer ska kunna utföras  med  bibehål-
len  anonymitet kan  inte specifika problemlösningar  på de  
intervjuades arbetsplatser skrivas ut.  De kan  därmed inte  
heller på  ett tillfredsställande sätt utgöra  underlag  för prob-
lematiseringar. Detta förhindrar  en konkretisering som 
står  i direkt samband  med  ingenjörspraxis. Ett annat för-
hällande,  som har  samma  konsekvens,  är att  den  konkreta 
kunskap  om teknik som  ingenjörer  har,  är  en av  deras 
företags konkurrensfördelar.  Det  blir därmed inte möjligt 
för  de  intervjuade att alltid vara konkreta,  ens  i intervju-
situationerna. Yrkesetiken förbjuder detta. 

Ytterligare  en  begränsning  kan  hänföras till  det som  be-
nämns  tyst  kunskap. Detta begrepp, rymmer i  sig en stor  
spännvidd  av  fenomen, allt i från  det  kognitiva - filoso-
fiska konstaterandet att  vi  inte  kan  formulera  regler  för 
regelföljande (Polanyi  1958),  till  de processer av  osynliggö-
rande  som kulturforskningen  identifierar (Löfgren  1982,  
WalcIdn  1990). 

Men enkelt  uttryckt  kan vi  säga att  det vi  gör till var-
dags till  stor del  är något  som vi  inte formulerar.  Delvis  
blir  vi  människor,  får vår identitet,  i samband  med  att  vi  
förvärvar våra kunskaper,  det  blir svårt att skilja oss själva 
från våra kunskaper  (Berger  & Luckmann  1979).  Hur  ska  
det då  vara möjligt att tala  om  "arbetet"?  Det  är inte  heller  
alltid vägen att  nå  våra  mål som  intresserar oss, till 
exempel  det  exakta förfarandet  vid  islagandet  av en  spik, 
utan  det kan  ofta vara  målet,  till exempel att  få  alla spi-
karna islagna. Ett intervjuutdrag  kan  illustrera fenomenet.  
Jag har just  frågat intervjupersonen  om  hur hon  får idéer  
för utvecklingsprojekt inom företaget: 

Intervjuperson:  Man  hittar ju inte på det själv. Det 
ska leda framåt för företaget. Att det är viktigt.  Man  
hittar inte på projekt -  de  kommer av att något 
trasslar eller ... (hon är tyst ett  tag)  
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Intervjuare: Hur kommer projekten? 
Intervjuperson: Många pågår ständigt. Vissa saker  har  
vi  problem  med. Det är ju så att företaget är bra på 
mycket och sämre på annat. Det är ett längsiktigt 
arbete. Det var ett dåligt svar,  men jag  vet inte...  Man  
är  en  grupp och börjar diskutera och så  har man  ett 
antal teorier och kommer överens.  Man  är nästan 
aldrig ensam. 

Urval, urvalskriterier. 

Källmaterialet till studien kommer från intervjuer med 
fem yrkesverksamma kvinnliga civilingenjörer.  Jag  kom i 
kontakt med  dem  på olika sätt, till exempel genom att rin-
ga ett företags telefonväxel och fråga om det arbetade några 
kvinnliga civlingenjörer hos  dem. Den  första kontakten 
med  de  intervjuade kvinnorna skedde i samtliga  fall  per  
telefon. Några gånger var till exempel någon som  jag  sökte 
borta över dagen, eller någon hade slutat osv. Då ringde  jag  
vidare till någon annan. Av  de  kvinnor som  jag  väl nådde  
per  telefon, var det  en  som tackade nej till att vara med i 
intervjuserien.  Ingen  av  dem  som accepterat att vara med 
avbröt intervjuerna.  

Den  kvalitativa metoden bygger på bearbetning av ett myc-
ket rikt källmaterial - i regel det verbala språkets,  men  
ibland också bilder, rörelser etc.  Den  mängd  data  som finns 
tillgänglig efter  en  kvalitativ intervju är oerhört stor. 
Samtidigt kan inte metoden som sådan betecknas som 
kvalitativ om inte forskaren bemödat sig om att arbeta sig 
igenom materialets flerfaldiga aspekter. Därav finns 
rekommendationer om att ett kvalitativt intervjuprojekt 
inte ska bygga på intervjuer med fler än  20  personer (Kvale  
1984, 1989).  

För detta intervjuprojekt gjordes därmed bedöm-
ningen att ett antal av fem  skulle  vara rimligt att hantera. 
Det hade också funnits  en  viss möjlighet att utgå ifrån  en  
enda första intervjuperson. I enlighet med erfarenheter 
samlade i kulturforskningen kan  man  dock säga att  "den  
kultur som tecknas blir ett avtryck av  den informant  som 
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tillfrågats" (Hannerz  1982),  varför det i  en  explorativ studie 
kan vara betydelsefullt att få  en  viss bredd i utgångsmate-
rialet. Detta ska dock förstås rätt. Ett antal av fem är alldeles 
för litet för att täcka någon representativitet för "gruppen 
kvinnliga ingenjörer", det var alltså inte någon sådan typ 
av validitetssäkring som eftersträvades i urvalet. Det räck-
te med ett  par  praktiska kriterier. 

Det första var att  jag  inte ville intervjua kvinnor 
som  jag  var bekant med  sedan  tidigare. Det kunde annars 
blivit svårt att skilja  information  som  jag  fick fram genom 
intervjuerna, från sådan som  jag  hade  sedan  tidigare. Efter-
som  jag  inte hade tidigare erfarenhet av intervjuarbete, 
och därmed inte kunde använda  en  erfarenhetsbas för att 
bedöma när detta skedde eller inte, var detta kriterium 
viktigt. 

Det andra kriteriet var att  jag  ville  ha en regional  
och branschmässig spridning i materialet. Detta för att  jag  
ville försäkra mig mot genomslag av  kort-  och långsiktiga 
bransch- och regionkonjukturer, eller "diskurser på mo-
det" på någon speciell  institution  på någon Teknisk Hög-
skola. Hur  strikt man  kan undvika sådana genomslag är 
förstås diskutabelt. När  jag  gjorde intervjuerna hade  
Sverige  gått  in  i  en  lågkonjunktur, vilket också kommen-
terades av kvinnorna, som i detta citat: 

Intervjuperson:  Jo,  det var  en  hård arbetsmarknad då 
när  jag  gick ut. Som  nu. Folk  tror att det här är nåt 
nytt,  men  flera årskurser gick utan jobb.  

De  intervjuade kvinnorna fanns jämnt fördelade inom 
åldersintervallet  25  -  45  år. Därmed hade  de  fullgjort  sin  
ingenjörsutbildning/börjat arbeta som civilingenjörer vid  
den  tidpunkt när det kvinnliga deltagandet i ingenjörs-
utbildning- och arbete ökade i  den  omfattning att kvinnor-
na inte längre var helt enstaka eller helt koncentrerade till 
vissa specialiseringar. Att detta  har  betydelse för  den  er-
farenhet som  de har  att förhålla sig till är rimligt att anta, 
och detta påpekades speciellt av urvalets äldre kvinnor. 

Också socialt finns det  en  viss homogenitet. Även 
om civilingenjörsutbildningen i sig  har en  hög  status,  
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skulle jag  inte placera någon av dessa kvinnor i någon tyd-
lig överklass. Snarare finns det i flera av deras berättelser 
något av  en  medveten strategi inom familj och släkt att 
göra något "mer", att anstränga sig för att få ett bättre liv. 
Detta kunde innebära att bryta av mot  sin  sociala omgiv-
ning. 

Presentation.  

Vilka  de  enskilda intervjuade kvinnorna är, redovisas in-
te, eftersom intervjuerna utfördes  under  förutsättningen 
att  de  intervjuades anonymitet  skulle  bevaras. I princip  
skulle  detta  ha  lämnat mig fri att nämna kvinnornas posi-
tioner inom vissa  "standard"-klassifikationer, men  i  den  
här rapporten  presenter as  inte någon teckning över  de  en-
skilda kvinnornas ålder, civilstånd och dylikt.  De  blir inte  
heller  benämnda med kodnamn vid citat, som är brukligt.  
Jag  ser att detta kunde riskera att stå emot syftet med 
projektet. 

Resonemanget bakom detta ställningstagande  kan  betrak-
tas  som en del av en  allmän och levande  diskurs bland  
kvinnoforskare. Erfarenheter  som  kvinnoforskare  gjort 
har  visat att  det  finns  en stor  risk att  en  till  synes  oskyldig 
redovisning  av  vissa  "standard"-klassifikationer av  kvin-
norna  kan  föra intresset från  det som  kvinnorna  hade  att 
säga, till att etikettera kvinnorna  via det som de  säger. Ar-
bete  med  standardiserade kategoriseringar är  en mer  krä-
vande uppgift än  det  "ifyllande  av  neutrala standard-
formulär"  som man  i ett första ögonkast  kan  associera  det  
till.  Vad som  betraktas  som naturligt, objektivt,  rationellt,  
neutralt  är något högst varierande. (Nyberg  1989,  Hagan  
1986,  Smith  1987,  Kjellqvist  1993) 

Eftersom det specifikt  finns  en tendens  till att kvin-
nan definieras i förhållande till maktrelationer i familjen  
(Beauvoir  1976,  Nyberg  1989,  Wal&n  1990,  Belsey  1993),  
menar  jag  att  det  finns  anledning  att vara försktig  med  att 
koppla kvinnors uttalanden till deras privata  situationer.  
Detta  kan  synas motsäga  den  tyngd  som  kvinnoforsknin-
gen  ger den  privata sfären  som  källa för  ordning av  kvin- 
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nors verklighetsuppfattning och val,  se  till exempel 
Gurmarsson och Friberg  (1995). Jag har  dock valt att snarare 
föra  in den  som  en del  av  den  grund på vilken  jag  bygger 
upp kunskapen om mitt undersökningsområde, i diskus-
sionen om teknikförståelse, än att behandla  den  för sig. 

Löpande i texten presenteras citat ur intervjuerna. Det 
positiva urvalet  har  skett efter två linjer. Dels presenteras 
citat som varit särskilt intresseväckande, sådant som  bar  
upptäckter i sig. Dels presenteras citat som illustrerar olika 
tankegångar eller händelser. Det finns dock  en  begränsning 
för vad som kan tas med. Det är svårt att använda citat 
som gäller kvinnornas dagliga verksamhet, och inte minst 
deras problemlösningar, som tekniker. Det svenska nä-
ringslivet är inte större, och inte  heller  antalet kvinnliga 
civilingenjörer på varje arbetsplats, än att även  en  allmänt 
hållen branschdiskussion kan hota anonymiteten.  Abst-
raktion  är inte intressant i någon högre  grad,  och att för-
vränga fakta är något som  jag  inte vill ge mig  in  på. 
Urvalet av  de  citat som redovisas sker alltså också utifrån 
denna begränsning, ett  sorts  negativt urval. Resultatet blir 
tyvärr att helheten av citaten ger  en  ofullständig bild av 
vad intervjusamtalen kretsade kring.  Jag  kan bara hoppas 
att läsaren  har  förståelse för principen bakom detta. 

Citaten är språkmässigt ändrade, så att  de  svarar mer 
mot ett skriftspråk än vad språkbruket i intervjuerna 
gjorde. Sådant som att upprepningar av typ: "Det det be-
rodde nog på att..." tagits bort, är exempel på  de  föränd-
ringar som gjorts. Vidare  har  grammatiska syftningsfel 
ändrats. Det finns olika skolor vad gäller synen på denna 
typ av förändringar. Det principiella ställningstagandet ba-
kom praxis i  den  här rapporten är att  de  intervjuade kvin-
norna  har  rätt att bli förstådda. Det kan vara arbetsamt, 
ibland nästan omöjligt att med behållning läsa talspråk. 
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Tredje kapitlet 

KVINNOKULTUR, TEKNIKKULTUR 

Att studera  den  industriella tekniska verksamheten. 

Boel  Berner  (1981)  inleder  sin  avhandling Teknikens 
Värld  med en kritik av  teoribildningen kring  teknologi  
och samhälle. Sammanfattningsvis säger  hon  där att konk-
retionsgraden i tillgängliga teoretiska  traditioner  är alltför 
liten för att  det  tekniska arbetet  med  deras hjälp ska kunna 
studeras. 

Möjligen gäller samma förhållande även för mycket  
av den  feministiska  forskningen  kring  teknik, men  i  en 
punkt kan just den  feministiska  problematiseringen  utgö-
ra  en grund  för  den konkretisering som  Berner  efterlyser. 
Jag  syftar  på  Berners(s  18) formulering  att "Bakom teorier-
na  ligger en  gemensam,  deterministisk syn på  tekniken 
och teknologin" , och vidare ett "maskinerna gör verkli-
gen historia.  Men vad som  gör maskinerna utreds inte". 

Kvinnoforskaren utgår i  sin forskning  från  det  
uppenbara  faktum  att  det  inte är något  vad,  utan ett  antal  
vem,  som  gör maskinerna: Män.  Den  feministiska 
utgångspunkten är att  konstruktionen av  manlighet och  
konstruktionen av den  industriella tekniken är samman-
flätade  med  varandra, att  de  interagerar i  en historisk  
process  (Berner  1982,  Cockburn  1983, 1985,  Gunnarsson  
1994,  Mellström  1995,  Wald6n  1990). Det faktum  att män  
ligger  bakom utvecklingen  av den  moderna teknologin, 
dess  maskiner  och  organisation, kan  därmed visserligen  
ses som  ett uttryck för någon  brist hos  kvinnor  eller  i  de  
möjligheter kvinnor  ges,  något  som talar om  kvinnors 
bristande ...  ja, vad det nu kan  vara.  Men  att  det,  till 
exempel, endast finns  en  kvinna  men  många män i  sy-
maskinens  utvecklingshistoria,  kan  ju tänkas säga oss att 
denna artefakt ytterst är ett uttryck för manliga manifesta-
tionssträvanden. Såvida  det  inte är  en brist  att inte vara  
man,  i  den  bemärkelse  som det  industriella samhället  ger  
begreppet, är  det heller ingen brist  att inte ge uttryck för  de  
strävanden  som  sådana män bär. 
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Den  paradoxala  situationen  är att till detta manliga förs  nu  
kvinnorna.  Om det  finns  fog  för Cynthia Cockburns  (1985)  
konstaterande:  "Women may  push the  buttons,  but  they 
may  not  meddle  with  the  works",  är  det samtidigt av  
någon  anledning  ändå önskvärt att kvinnor utbildar  sig  
inom tekniska yrken, inte minst  på den  nivå där  de  över-
gripande och förändrande besluten förväntas  ske.  

Någon tillfredsställande analys  av  varför  vi har  
hamnat i denna  situation har  inte presenterats.  Vi kan  där-
emot  se på den  allmänna  debatten,  våra "lokala  modeller"  
(Sorensen  1990)  för förklaring, meningsskapandet i  vår  
vardagsverklighet, och  då  konstatera att  situationen kan  
betraktas  som  högst förvirrad. Varför ska kvinnor bli civil-
ingenjörer? Är  det  för att kvinnorna ska vara kvinnor,  el-
ler  för att ge könet  en  minskad betydelse? Är  det  för att 
kvinnorna ska ge  en  motvikt i  en  samhällsutveckling  som 
har  gått fel,  eller  är  det  för att kvinnor i  en  ökad utsträck-
ning ska kunna ägna  sin  betalda  tid  åt att förverkliga sina 
individuella  potentialer?  

Paradoxalt är också att symaskinen kom att bli kvinnornas 
maskin i stora delar av världen,  en  maskin kvinnor vill  
ha  och känner sig bekanta med,  en feminin  maskin. 
(Waldthi.  1990)  

Det finns inte alltid  fog  för att påstå att  den  feministiska 
ansatsen i praktiken  skulle  leda till någon större  grad  av 
verklighetsanknytning eller noggrannhet i forskningen 
kring det tekniska arbetet. Snarare finns  en  tendens till  just 
den  ytlighet som  Berner  pekar på: Teknikens innehåll pre-
senteras dåligt, varför diskussionerna om dess effekter blir  
vag  eller ensidig,  man  håller sina teorier på  en  alltför all-
män nivå etc  (Berner  1981, s 18). 

Men  delvis förklarar feministerna  den  problematik 
som  man  upplever på ett annat sätt än vad  Berner  gör. Det 
handlar om att "ständigt vara ett steg efter" (männen,  den  
manliga dominansen), eller att "stjälpa  dem  som  man  
ville hjälpa" (kvinnorna,  de  dominerade),  se  till exempel 
Henwood  (1993). Men  inte  desto mindre  kan också  de  verk 
som varit nyskapande inom det feministiska området, ka- 
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raktäriseras  med just de kriterier som  Berner  använder.  
Till dem som  vunnit internationell uppmärksamhet och 
uppskattning för sina empiriska arbeten hör  Cynthia 
Cockburn,  Evelyn  Fox Keller  och  Louise  Walddn, vars ar-
beten kännetecknas  just av  detaljnoggrannhet och  av  valet  
av  konkreta och därmed preciserbara studieområden.  Å 
den  andra sidan är  det  stora  problemet  i mycket  av den  
medvetna kvinnopolitiska verksamheten  av en  generell  
art.  Innan  vi kan  göra våra konkreta insatser  mäste  vi  hitta  
den struktur som  är möjlig att arbeta inom,  den som  gör  
det  möjligt att handla i önskvärd riktning. Här blir  den  fe-
ministiska teckningen  av  problembilden begriplig. När  det  
rör  sig om forskning  blir  det  många gånger  en  fråga  om  att 
hitta ett språk: Hur ska  vi  alls tala  om de  här sakerna?  Det  
duger inte att sträva  efter  någon  sorts  allmän noggrannhet  
eller  konkretionsgrad  om man  inte äger  de instrument 
som  förmår fånga upp  den problematik man  utgår ifrån.  
Som vi  vet  bygger det  verbala språket, vilket  som helst, 
eller  för  all del  varje typ  av  begreppsbildning, ytterst  på  
universella, alltså generaliserande, antaganden  om  verk-
lighetens  natur  (Johannessen  1994,  Uddn  1995 a).  

Kulturbegreppet.  

Louise  Walddn  (1990)  inleder  sin  doktorsavhandling 
Genom symaskinens nålsöga med att definera begreppen 
kultur och osynliggörande (efter Löfgren  1982).  Utgående 
från dessa begrepp och  den ram  som Walddn ger  dem,  ska  
jag visa  på  den  problematiseringsbild som föregått och 
varit  en del  av arbetet i detta projekt. I  den  forsk-
ningssituation som  jag  befinner mig i, blir upptäckandet 
av osynliggöranden och beredskapen för synliggöranden  
den  direkta kopplingen mellan  min handling  och  den  
teori som bildar förståelsen av undersökningsområdet.  
Men  tänkandet i kulturer, i gruppers mönster av att ta 
intryck och ge uttryck, är förutsättningen för att kunna 
förhålla mig till dessa aktiviteter, mina och  de  som  jag  
studerar. Ibland är det förutsättningen för att kunna  se.  

Av  den  anledningen uppehåller  jag  mig till att börja 
med vid kulturbegreppet, för att  sedan  beskriva osynlig- 
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görandet,  det  dubbla osynliggörandebegrepp  som  Waldthl 
hämtat från Orvar Löfgren  (1982).  Cynthia Cockburns verk,  
som haft  ett grundläggande inflytande  på min  förståelse  av 
den  europeiska kvinnan och  det  tekniska arbetet, berörs 
också i nedanstående text, liksom kunskapssociogin,  som  
ständigt återkommer i denna  rapport. 

Jag  vill här påpeka att valet  av  Walans begrepps-
apparat inte endast  beror av  att  jag anser den  vara tydlig att 
arbeta  med. Det  handlar också  om vad som  blir  synliggjort  
i dess ämnesval -  det  vardagliga  livet  för  den  arbetande 
människan, i avlönat såväl  som  oavlönat arbete,  produk-
tion  och  reproduktion.  Denna helhet ingår i  en tradition 
av  kvinnoforskning kring arbete och utbildning,  som  väl 
egentligen  går  längre tillbak i kvinnorörelsens historia,  
men som jag  främst känner från  den så  kallade "andra  vå-
gens"  (1970-talets) representanter. Wald6ns arbete  får  här 
alltså representera  en  möjlig nyans inom ett synsätt där  
bland  andra också  Ewa  Gunnarssons  (se  tex Gunnarsson  
1989, 1994,  Thorngren  1989)  och  Inga  Elgqvist-Saltzmans  
(se  tex  Saltzman  1987, 1992)  arbeten kring kvinnor och 
teknik/naturvetenskap utgjort och utgör värdefulla  bidrag.  
Denna  tradition  karaktäriseras  av  att  den har  tagit fasta  på  
värden i kvinnors och mäns levnadsmönster  som  möjliga 
att beakta i  sin egen  rätt.  

Kort kan  sägas att  kultur, ur  individens synvinkel, i Wal-
cl6ns framställning blir detsamma  som  erfarenhetsvärld.  

Sett  inom  det  tidsspann  som jag  relaterar  till  i  den  
här  rapporten, kan  WalcIdns  forskning  sägas  ha  börjat  med  
att handla  om  teknikkulturen och dess förhållande  till  
mäns och kvinnors tillvaro, för att  sedan komma  att 
handla  om  ett upptäckande  av  teknikkulturer. Denna  linje 
går  från artikeln Teknikkulturens dubbla förtecken, publi-
cerad i ett  temanummer om teknik  och naturvetenskap  av  
Kvinnovetenskaplig  tidsskrift  (nr  3 1982), via  avhand-
lingen Genom  symaskinens  nålsöga, fram  till  de under 
1994  publicerade rapporterna  om en  kvinnlig teknikkul-
tur,  den  textila världen i  så  kallade praktiskt-estetiska stu-
diecirklar.  I  kapitlet Vad betyder ordet teknik?  relateras  
min  intervjustudies  resultat  ayseende lusten i ingenjörs- 
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arbetet, till  den  struktur som Wal&n bygger upp i dessa se-
nare arbeten, framför allt, rapporten Cirkelns liv och hand-
arbetets väsen. Här kommer  jag  att relatera till  den  tidigare 
delen av denna tidsperiod.  Den problematisering  av det 
tekniska arbetet och det industrialiserade samhället 
Walcldn där bygger, säger att kvinnor och män  lever  i olika 
erfarenhetsvärldar, och att detta är kopplat till arbetsdel-
ningen mellan könen. 

"Med manskultur och kvinnokultur (könskulturer-
na) ayser  jag de  organisationsformer, värdesystem 
och förhållningssätt som utvecklats inom  mans- res-
pektive  kvinnodominerade arbetsområden. Könskul-
turerna är i  sin  tur ett resultat av att könet i  de  flesta 
samhällen tjänat som urvalsprincip för fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden./. . ./ I debatten 
är gränserna ofta flytande mellan (biologiskt) kön,  
(social)  könsroll och (samhällelig) könskultur." 

(Walcldn  1990 s. 19) 

Om  kvinnokulturen skriver Wal&n  (1982, s. 18):  

"I vårt samhälles kvinnokultur med dess tyngdpunkt 
i  hem-barn-familj är  den  enskilda individens välbe-
finnande livets mål, mening och mått." 

Vidare om manskulturen  (1982, s. 18-19):  

"Att pröva - och helst överskrida - gränserna för  den  
egna förmågan eller för gruppens inflytandesfär är  en 
del  av livets (och arbetets) mål och mening." 

Efter Waldthn bygger alltså  min problematisering  av förhål-
landet mellan kvinnan och ingenjörsyrket ytterst på kul-
turbegreppet. Att "tänka i kulturer", är att ta fasta på det 
faktum att både färdigheter och upplevelser av mening 
och rätt förs över inom grupper vars avgränsningar är 
möjliga att definera.  Jag  ska här parentetiskt tillägga att  en  
av  de  fördelar som  jag  ser med detta, förutom redan 
nämnda, är möjligheten att närma mig forskningsuppgif- 
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ten  utan att komma i konflikt med  min  egen kultur. Detta 
ser  jag  annars ofta som  en  svårighet, eftersom till exempel 
sociologin i så stor utsträckning är så omedvetet etno-
centriskt uppbyggd. 

Något  av den  speciella  problematik som  blir  aktuell  i  stu-
dier  kring kvinnliga ingenjörer blir  då vår  mellanställning 
i förhållande till dessa könskulturer,  eller  ska  vi  säga  den  
arbetsdelning  som kontinuerligt  skapar  dem, eller rent av 
den  symboliska  ordning som de kommer ur.  Här  kan  beg-
reppsparet privat/offentligt användas. Kvinnornas  om-
råde  är  det  privata -  enligt  Walddns  definition ansvaret  för  
den  enskilda individen och hennes välbefinnande, medan 
männens  område  är  det  offentliga -  ansvaret  för  gruppens  
fortbestånd och konkurrenskraft  vad  gäller  de resurser 
som  är tillgängliga i  den  ekologi  som den  befinner  sig  i.  
Den  kvinnliga ingenjören, inte minst  om  hon  kommer  i 
ledande  position, får en både  praktiskt och symboliskt 
manlig  position  i  det  fallet.  Hon  får  ett  offentligt ansvar. 
Men  ändå blir ju inte hennes förhållande till ordningarna, 
till exempel inom  religionen eller  i lokala företags- och 
yrkesideologier/  kulturer,  i  grunden  förändrat. 

Ofta använder  jag termen institution,  när  jag  
refererar till  de bilder av  kvinnan och mannen  som kom-
mer ur en  uppbyggnad  av ordning.  Detta begrepps precisa 
betydelse hämtas  då  från kunskapssociologin, närmare be-
stämt  Berger  & Luckmanns  (1979)  Kunskapssociologi -  Hur  
individen uppfattar och formar  sin  sociala verklighet.  In-
stitutioner  är, i  den  betydelse  som  Berger  och Luckmann  
bygger  upp  med  sitt resonemang,  det som  ömsesidigt typi-
fierats. Typifiering  sker  i  handling. Det som  sålunda typi-
fierats upplevs  som  existerande bortom  de individer som  
"händelsevis" förkroppsligar  det  för ögonblicket.  Som  
exempel  på en sådan  typifiering  kan vi  här tänka  på  förhål-
landet  mor-dotter. Därmed upplevs överenskomna typifie-
ringar  som  ägande  en egen  verklighet. 

Att "kvinna" och  "man"  upplevs  som  ägande  en 
egen  verklighet bortom oss  som  händelsevis råkar leva i  
dag  är ju  en  självklarhet,  det  är också insikten  om  detta  
som  till exempel genderbegreppet  bygger på. Jag ser  dock 
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Berger  och Luckmanns institutionsbegrepp  med sin  enkel- 
het och klarhet  som  intressant att relatera till. 

Dubbla osynli ggörand  en. 

De  osynliggöranden som WalcMn refererar till är dubbla: 

"För det första kan  den  dominerande kulturen bli 
osynlig genom att förvandlas till  den  naturliga, själv-
klara kulturen och alltså gömmas bakom det enda 
sunda förnuftets hegemoni.  En  sådan förvandling in-
nebär att  den  dominerande kulturens karaktär av 
partsinlaga beslöjas -  den  står för  en normalitet  höjd 
över klass- och partsintressen.  Den  andra  formen  av 
osynliggörande drabbar motkulturerna. Inte bara så 
att  de  lämnas  mindre  utrymme i offentlig debatt och 
kommunikationskanaler. Mätt med  den  domineran-
de kulturens mått  ter de  sig ofta vaga, konturlösa och 
föga institutionaliserade." 	(Löfgren  1982, s 52)  

Ofta pekar  det  västerländska industrialiserade samhällets 
egna intellektuella  på  att dess  konstruktion av mening 
bygger på en idé om rationalitet som legitimitet  -  den  
planerade och uträknade  relationen  mellan  mål  och 
medel.  Impulsen som sådan,  liksom aysaknad  av  mätbar 
förändring, skapar däremot oro. Inom  den  kulturkrets  som  
omfattar denna förståelse  av mening får den  industriella 
tekniken och  den  verksamhet  som  bedrivs runt  den en  
särställning  som  idealmodell.  (Berner  1981,  Cockburn  1985,  
Mellström  1995,  Sundin  1981,  Waldthl  1990, Weber 1993/ 
1934)  

Arbetet  med  att synliggöra denna verksamhet  får  
därmed vissa inbyggda  problem.  Oaysett att denna egenhet 
i  den  västerländska  kulturen  och  den  symboliskt ideolo-
giska kopplingen till  den  industriella verksamheten är väl 
känd,  så  relaterar  vi  ändå till  den  rationalitetsförståelse  
som vi  försöker förstå konsekvenserna  ay.  

Ulf  Mellström  (1995)  menar ayslutningsvis i  sin  av-
handling  om  ingenjörsarbete, att  det  är nödvändigt att 
"exotisera" och göra  den  industriella verksamheten  märk- 
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värdig, för att kunna få syn på  den. Jag  vill då göra tillägget 
att detta kan vara lättare  sagt  än gjort, eftersom  de  alterna-
tiva synsätt som möjligen kan relativisera och kanske ruc-
ka lite på  de  sanningar som  den  industriella verksamheten 
står för, lätt blir misstänkliggjorda på  de  grunder som 
Walddn  via  Löfgren pekar på  (se  ovanstående citat).  De  al-
ternativa antaganden som måste stå bakom  en  kritisk ana-
lys förefaller gärna dubiösa, vaga, otillförlitliga eftersom vi 
ytterst mäter  dem  med rationalitetens mått.  

Den  långtgående arbetsdelningen,  underordningen  och  
den koncentration av kontrollen  över produktionsmedlen  
som den  industriella verksamheten  bygger  upp,  har  alltid 
uppfattats  som en  källa till  problem.  Detta oaysett att  den 
gradvis  vunnit insteg i samhällen och verksamhetsområ-
den och oaysett att  den  visat  sig  bära  på  aysevärda resurs-
ackumulerande, välståndsskapande, möjligheter.  Man har  
uppfattat dess  organisation som  berövande arbetaren  sin  
värdighet och möjligheterna till arbetsglädje,  vare sig det  
gällt monteringsarbete  eller  databearbetning.  En  mycket 
häftig  kritik av det  tayloristiska arbetssystemet  ger  Braver-
man  (1974).  Industriverksamheten  stod  också  initialt  i  
konflikt med det  skråväsende  som  länge kontrollerade  den  
profesionella  produktionen av  varor och tjänster i  Europa.  
Främst  efter Jean H.  Quataert skissar Walddn  hur  kvinnor-
na  kom  att  få en  mellanställning, bli ett  hot  mot  de  man-
liga yrkeskunniga i denna  konflikt: 

"Under  medeltiden levde skråna och hushållen i  en  
bräcklig samexistens  /.../Konflikten  skärptes med ma-
nufakturväsendets genombrott på 1600-talet. /.../ I 
1600-talets konflikter mellan skråna och manufaktu-
rerna blev kvinnorna syndabockar. Ett sexuellt  idiom  
kom att stå för komplicerade ekonomiska spänningar. 
Utestängningen av kvinnorna löpte parallellt med  
skrånas  minskade makt. Problemet beskrevs i köns-
termer:  en rigid definition  av könsroller sammanföll 
med försöken att utestänga hushållen från marknads- 
ekonomin" 	 (Walddn  1990 s. 38)  
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Cynthia  Cockburn  har  i flera  studier, med  början i ett ar-
bete  om de  brittiska grafikernas förhållande till  teknologi  
och arbetsgivare  (1983),  pekat  på  att  det  också fortsatt finns  
en  motsättning mellan yrkesmännen - i  nutiden  represen-
terade  av  fackföreningarna - och industriägarna/arbetsgi-
varna, i vilken kvinnorna placerats  en  svårhanterlig mel-
lansituation.  Det  finns  en  manlig  solidaritet  mellan före-
tagsledning, ägare och manlig arbetskraft, menar  Cock-
burn.  Den  cementerar och återskapar  en  undervärdering  
av  kvinnors  kapacitet, så  att kvinnors löner blir lägre än 
mäns.  Men  också  så  att kvinnor inte  får  tillgång till  de  ar-
beten  som ger  möjlighet till kontroll över  den  egna arbets-
situationen  eller  arbetsprocessen, vilket  negativt  påverkar 
tillgång till avancemang och inflytande  (se  här även  Baude  
1968, 1992). Men  denna  struktur,  menar  Cockburn,  an-
vänds också  av  arbetsgivarna  som  ett  hot eller  ett medel 
för att omstrukturera och försvaga  de  manliga arbetstagar-
nas, fackföreningarnas, förhandlingspositioner.  

Louise  Walddn  (1990)  pekar  på det faktum  att  det var på  
kvinnliga arbetsplatser (spinnerier)  som den  industriella 
arbetsorganisationen först infördes, och detta fortsätter att 
vara  en  svårtydbar  punkt  när  helst  kvinnors  relation  till  
det  industriella  som kultur,  teknikkulturen och dess 
tankesätt, blir aktuellt.  Som  också  bland  andra  Cockburn  
(1983, 1985, 1991)  visar, konstrueras arbetsplatser för kvin-
nor  just på de  premisser  av  orörlighet och aysaknad  av  
kontroll över arbetsprocessen,  som  är  det  industriella arbe-
tets  mest  ogillade  ingredienser. 

Men samtidigt  hävdar Walcidn att  det  finns  en  mot-
sättning mellan kvinnors erfarenhetsvärld och teknik-
kulturen,  på  ett  mer  grundläggande  plan  än  vad som  finns 
i männens.  Vi kan  till exempel  se på  arbetsdelningen  som 
princip. Den  uppdelning/frånsägande  av  individuellt  an-
svar  för helheten och  den  egna  handlingen som den  förut-
sätter,  har en  motsvarighet i manliga för-  eller  utomin-
dustriella sammanhang  som  saknas i kvinnliga:  

"Underkastelse  under  funktionen ger  en  samlad  kraft  
som är ett maktmedel. Styrkan i  den  moderna väster- 
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ländska manskulturen ligger i kombinationen av att 
kollektivt solidariskt underordna sig  de  gemensam-
ma målen ("klä sig i  uniform")  - medan  den  indivi-
duella konkurrensen formar Ledarna, som  har  rätt att 
styra kollektivet, liksom hjärnan ger kroppen order.  
Men  mansmakten i stort i samhället motsägs av  en  
relativt liten individuell makt över  den  egna tiden 
och det egna livet." 	 (Walddn  1982 s. 19)  

"Alla förutsätts vara ungefär lika i  sin  kollektiva  roll  
som mor, maka, husmor -  men  inom  de  ramarna  har  
individen stora möjligheter att påverka  sin  tid, sitt ar- 
bete och  sin  omgivning." 	(Walddn  1982 s. 18) 

En  annan motsättning som Walddn menar  har  betydelse 
gäller förhållandet till individen.  Den  industriella 
verksamheten, teknikkulturen, kännetecknas av att män-
niskan är utbytbar, ett  instrument  som skall användas för 
att ett viss mål ska uppfyllas. Som vi kan  se  av hennes  de-
finition  av  de  centrala måtten inom kvinnokulturen  (den  
enskilda individens välbefinnande som verksamhetens 
mål, mening och mått), finns det här  en  direkt motsätt-
ning. Det är dock viktigt att  ha klart  för sig att Walddns 
modell rör arbetsorganisation, inte individuella karaktärs-
drag, som till exempel förmågan att emotionellt fästa sig 
vid någon. 

Som  jag  läser Walddns verk, och det som uttalas av 
så många av hennes generationskamrater, blir denna mot-
sättning det som i det längsta hindrat kvinnorna från att 
anamma  de  värden som teknikkulturen bär. I det dubbla 
ansvaret för produktion och familjens (och andra) indivi-
der  har  kraven från omsorgsarbetet såväl som identifika-
tionen med det,  haft  ett genomslag vad gäller  de  färdighe-
ter och  de  upplevelser av mening och rätt som kvinnor 
förvärvar och ger varandra. 
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II. Berättelser om ingenjörsarbete 

Fjärde kapitlet 
VAD BETYDER ORDET TEKNIK? 

Ordet teknik. 

Det här kapitlet handlar om teknik. Inte då om vad teknik 
"egentligen" är, det finns precisa definitioner att välja  
bland,  utan om vad det kan tänkas vara för  en  kvinna som 
är civilingenjör. Detta studeras från två utgångspunkter.  
En  handlar om två sidor i det tekniska arbetet: Tekniken 
som handarbete  respektive  teknikern som strateg.  Den  
andra, som vi börjar med att titta närmare på här, handlar 
om själva ordet teknik, det innehåll som kvinnorna och  
jag  gav det och hur det kom till användning i intervjuer-
na.  

Jag  vill beskriva det som hände som  en  konfrontation.  En  
konfrontation med ordet teknik, dess innebörd och effek-
ter, blev ett  problem  i intervjuerna. Då menar  jag  både för 
mig som intervjuare och forskare och för  de  intervjuade.  
Jag  vet inte om det vi upplevde skilde sig så mycket åt,  
men  vi stod förstås på var  sin  sida av det som hände.  Jag  
sökte  information  och  de skulle  ge. Användningen av or-
det teknik hade  en  nyckelposition i förhållande till hur 
kvinnorna talade. Det blev svårt för  dem  att prata, när  jag  
använde  just  ordet teknik i ett direkt tilltal till  dem,  kopp-
lat till  dem  själva. När  jag  (full av ambitioner, förstås)  
skulle  undersöka sådant som kvinnornas egen teknikan-
vändning, och frågade om det, blev alltså mycket lite  sagt.  
Detta är förstås något som bär på  information, men  det var 
inte  den  informationen  jag  sökte. 

För att möta  den  oväntade vändningen i undersökningen, 
då  jag  på allvar blivit varse  den,  kommenterade och disku-
terade  jag  problemet, främst med två av kvinnorna. I  den  
sista intervjun med  en  av  dem tog jag  upp  de  svårigheter  
jag haft  med att "få" intervjupersonerna att tala om teknik. 
Är det  irrelevant  att tala om teknik? frågade  jag.  Hon  sa då 
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att  det hade  varit svårt att svara,  då jag under den  första in-
tervjun frågade  om teknik. Teknik  är ett flummigt beg-
repp,  teknik kan  vara  så  mycket sa  hon.  Hon  hade  tänkt  på  
något  jag sagt  och tänkte  nu  att  jag  ahde rätt, att  teknik  blir  
som  något ayskilt, för  sig.  Egentligen är  det  mänga  som  ar-
betar  med teknik,  sa  hon.  På  ett sjukhus arbetar  man  också  
med teknik.  Skillnaden är att  på  hennes  egen  arbetsplats är  
den  materiella produkten i  centrum,  medan  pä  ett sjukhus 
är  det  människan  som  ska bli  frisk som  är i  centrum. 

Den  andra  av de  här två kvinnorna  hade efter den  
första intervjun  gjort en  liten undersökning  pä  sin  arbets-
plats,  om vad teknik  egentligen är.  Vi  pratade  om  saken.  
Vi kom  inte fram till något  svar. 

Det jag  mötte i intervjusituationerna  blev  gripbart, genom 
att  jag  tänkte  mig  att  teknik  inte existerade  som  ett 
självständigt medvetandeobjekt för intervjupersonerna. 
Kunskapssociologerna  Peter  Berger  och  Thomas  Luck-
mann  (1979) gav en robust  förklaring till  det som  hände 
när  jag  använde  ordet teknik  i tilltalet till kvinnorna. 

"Medvetandet är alltid intentionellt;  det har  alltid  en 
intention eller en  inriktning  på objekt. Vi kan aldrig  
uppfatta något förment  substrat av  medvetende i  sig,  
bara medvetande  om  ett  eller  annat."  

(Berger  & Luckmann  1979 s 32)  

Tvekan och frågor från intervjupersonen om vad  jag  
egentligen menar,  irritation  etc, kunde förklaras med att 
teknik inte egentligen existerar för dessa kvinnor. Jämför, 
med  den  vardagliga formuleringen "Teknik är ett flum-
migt begrepp"! Det kan tänkas vara ett mycket precist och  
relevant  sätt att uttrycka sakförhållandet. 

Vad  jag  till  slut  uppfattade var att  jag  gått ett steg för långt, 
sett till syftet med  min  forskning.  Jag  kan inte förutsätta att 
teknik är något,  jag  måste börja med att undersöka om, och 
i så  fall  vad, det är.  Jag  hade i frågeställningarna förutsatt 
att teknik finns,  men  det första steget måste vara att under-
söka om teknik finns eller vad teknik kan associeras till. 
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Eftersom detta är  en  viktig  del  av  den  förståelse som  jag  
kommit att utveckla, och eftersom  den  utvecklades utifrån 
något som hände i  en  process, i möten, vill  jag visa  vad 
som hände. Det citat som får illustrera detta återkom-
mande skeende är hämtat från inledningen till  den  första 
intervjun med  just den  här kvinnan,  men den  process 
som det illustrerar var inte knuten till inledande faser. 
När citatet börjar  har jag  presenterat undersökningens fyra 
teman. 

Intervjuare: Är  det  nåt  av dorn  här temana  som vi 
har  pratat  om som du skulle  känna för att börja  med  ? 
Intervjuperson:  Vi kan  väl börja  med  ...  vi kan  ta  
dem en  och  en,  ta  det med teknik  
Intervjuare:  Ja,  hur  du  själv använder  teknik  ? 
Intervjuperson:  Vad det nu  är  (hon  skrattar) 
Intervjuare:  Har du  tänkt  på den  saken? 
Intervjuperson: Tänker  du nu  i arbetet  eller  i  privat-
livet?  
Intervjuare:  Om du ser  någon skillnad.  Har du  tänkt  
på det  i arbetet,  men  inte hemma  eller  tvärtom  eller?  
Intervjuperson:  Teknik  är ett  så  vitt begrepp för  mig 
...teknik  finns ju runt  omkring  oss hela  tiden  ...  Ja  för  
mig  är  teknik både  apparatteknik och  metodik så  att 
säga  (hon  skrattar, lite avvaktande)  så då  vet  jag  inte 
riktigt  vad du  syftar  pä  

Ovanstående förlopp kunna läsas på följande sätt:  Till  att 
börja med vet inte  den  intervjuade kvinnan vad teknik är.  
Hon  kan inte rikta  in  sitt medvetande på något objekt.  
Hon  hittar två ord som låter bra, apparatteknik och meto-
dik.  Men  hon missar ändå målet - att kunna berätta något 
för mig. Någon bärande  association  infinner sig inte. Den-
na tolkning låter sig utan  hinder  tillämpas också på skeen-
dena med  de  andra intervjupersonerna. Det var samma 
skeende som uppträdde varje gång - tystnad, avvaktande, 
sökande. Som kontraster till detta skeende stod allt det liv-
fulla, i kvinnornas beskrivningar av sina arbeten och and-
ra tekniska spörsmål. 
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Självklart fanns också andra punkter där det blev 

svårt att tala.  Men  där ser vi nog mer av det fenomen som 
betecknas tyst kunskap, som i nedanstående exempel: 

Intervjuare: Känner  du igen  olika  personer  ... att  en  
problemlösning måste vara  gjord av den eller den  
kollegan? 
Intervjuperson:  Jo.  Ibland  kan man se det.  
Intervjuare:  Hur  kan det  uttrycka  sig, det  här? 
Intervjuperson: Nja,  det  är lite svårt att förklara.  Jag 
tror  inte att  jag kan  ge  mig in på  att förklara  det,  utan  
det  är bara sänt där  som man ser. Det  är ungefär  som  
att  du  känner  igen  fotsteg i  korridoren  pd  ditt  jobb.  
Vem  som kommer.  

Misstanken kan finnas att det är samma fenomen som gör 
sig gällande vad gäller ordet teknik.  Men jag  tror inte det.  
Jag  menar att det mönster som uppträder är ett helt annat. 
Det är mer komplicerat än så. Ett ord kan inspirera till att 
tala, och då användas i högst diffusa betydelser. Det  jag  
beskriver skedde i  de  direkta konfrontationerna med ordet. 

Varför gick  jag då  för långt i mina antaganden inför och  
under  intervjuerna? Att  teknik  inte är något i  sig,  är  ingen 
ny  kunskap.  Det  är istället  en  insikt  som jag hade  kunnat 
ta  med mig in  redan i  de  första intervjuern, och från mån-
ga källor. Inte minst från ett rikt urval  av  vetenskaplig  lit-
teratur. Den  finns till exempel  hos Michael  Polanyi  (1958), 
som på  ett för vetenskaplig arbeten i frågan tämligen 
representativt sätt,  beskriver  skillnaden mellan vetenskap-
lig och  teknisk  kunskap.  Den  finns i  den  feministiska ve-
tenskaps- och teknikteori  som  är utgångspunkt för  min 
problematisering av  ingenjörsverksamheten.  Jag hade  ock-
så kunnat ta denna förståelse  med mig  från  den  vardagliga 
användning  av  språket  som jag har  tillgång till. I talet  om  
olika danstekniker, olika akvarellmålningstekniker, olika  
konserveringstekniker,  olika utförsåkningstekniker, olika 
textila  tekniker, hade jag  kunnat  se  att  teknik  inte är något 
i  sig,  utan ett hjälpande  objekt,  något  som  används för att 
åstadkomma  det som man  egentligen är intresserad  ay.  
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Möjligen är  det  svårt att ta konsekvenserna  av det 

man  "vet"  om  "tekniken" och dess bestämningar, därför 
att  det  finns något förvillande i  det  att  ordet teknik  vardag-
ligt används också för andra  tekniker  än  den  industriella,  
samtidigt som ordet då det  används utan prefix syftar  pä  
industriell  teknik. Det  skapas  en  dubbelhet i  det faktum  att  
vi  alla vet att  teknik  används för att åstadkomma något 
och att  teknik  är något i  sig. Teknik  är bara olika sätt att 
åstadkomma  det  ena  eller  andra,  men teknik  är också 
något bestämt  som  statsmakterna intresserar  sig  för och  
som det  finns särskilda högskolor för: Kungliga Tekniska 
Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola, Tekniska Hög-
skolan i Luleå ...  objektivt  är  det  ju  så  att  teknik  verkligen 
"är något", inte bara ett hjälpmedel.  

Vi  upplever onekligen att  teknik  äger  en egen  verklighet. 
Denna verklighet omspänner  en stor  kulturkrets, och  den  
betecknas  med  något varierande namn. I engelsktalande 
områden äger till exempel  ordet  technology,  på  motsva-
rande sätt  en  (och samma), verklighet i  sig. 

Just  denna dubbelhet,  teknik  är inget i  sig  -  men tek-
nik  är något, uppträder också i intervjumaterialet.  Om tek-
nik  i  en mening  inte är något i  sig, så  är  det  ändå någon-
ting. Här  talar jag med en av  kvinnorna  om  varför flickor 
ska bli ingenjörer: 

Intervjuare: Och  sen  så måste  man  ju kunna försörja 
sig? 
Intervjuperson:  Men  det finns många sätt att försörja 
sig,  men  varför  man  väljer naturvetenskap och 
teknik, det är väl för  man  är intresserad av det.  Men  
det behöver inte vara intresse på samma sätt som ... 
att meka. Intresset att meka måste det inte vara, för att  
man  är intresserad av teknik. Ofta tänker  man  kanske 
på det. Som om  man skulle  vara intresserad av att 
laga  sin  egen bil bara för att  man  är tekniker. Så är det 
ju inte.  

Den  förståelsen, eller medvetenheten om denna förståelse, 
av vad det "ska" innebära att vara "teknisk" som ingenjör 
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återkommer i materialet. Av skäl som ligger i kvinnornas 
direkta fomruleringar, dessa framgår av citaten, kan  den  
förståelsen betecknas  "den  första associationsbanan". I ne-
danstående citat  har  intervjupersonen nyligen  sagt  att hon 
brukar kalla sig "oteknisk".  Sedan  berättar hon om sitt ar-
bete. Citatet börjar med  min  kommentar till detta: 

Intervjuare: Det verkar ju i och för sig väldigt tek-
niskt 
Intervjuperson:  Jo.  När  man  pratar om tekniskt då är 
det väl mera pilla och laga saker och sänt där.  Jag  
menar ...  jag  pratar om oteknisk.  

En  annan av intervjukvinnorna, sa så här: 

Intervjuperson:  la,  det första  jag  associerar till, det är 
ju stål och olja ungefär, när  man  hör "teknik". Det är 
litegrann ...  jag  associerar till maskinlinjen.  Om man  
säger fräsar och svetsar och ...  ja,  det luktar stål och 
olja.  Men sen  när  man  börjar tänka efter mer då kom-
mer  man in  på allt möjligt. Det mesta. 

Stål och olja var inte något som attraherade  den  här kvin-
nan, hon hade valt bort att fördjupa sig inom detta om-
råde.  Hon  såg ett könsmönster i vad  man  intresserade sig 
för (citatet finns även med i kapitlet Drömmar och 
ordningar): 

Intervjuperson: Det blir mjukare att prata om miljö 
och såna saker.  Jag  tror nog tjejer gillar det mer än att 
...  ja, de  känner inte samma utmaning inför att kons-
truera ett flygplan. Det är nog mer pojkdrömmen.  
(Hon  är tyst) Det är lättare att känna för till exempel 
miljö.  Eller  att  man  känner omsorg om människor 
och väljer vårdyrket. Det är nog nånting som är ned-
ärvt.  Sen  tusentals år tillbaka, så det är väl ingenting 
som  man  kan göra så mycket åt.  Sen  finns det ju un-
dantag. 
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Det som  den  intervjuade kvinnan sa kan abstraheras till 
att manliga teknikområden  har  att göra med ting medan 
kvinnliga  har  att göra med skeenden. Detta stämmer bra 
med  en sorts  övergripande förståelse av teknik, eller 
teknisk verksmahet, som också finns i intervjumaterialet. 
(Existerar,  men  står inte oemotsagd.)  Den  finns som  en  
egen förståelse hos intervjupersonerna eller som med-
vetenheten om  en  förståelse.  Men den  ovan citerade 
kvinnan sa också, på annan  plats  i intervjuerna: "Att sy 
räknas inte som teknik,  fast  det är avancerat".  Den  kvinna 
som kallade sig oteknisk, kunde  jag  konstatera, var  en  
mycket duktig hobbysömmerska. Att kunna handskas med 
textilier är inte att vara teknisk, när vi förstår saken enligt  
"den  första associationsbanan".  Men  att kunna handskas 
med metallföremål är att vara teknisk. Detta är, fortfarande 
sett inom samma associationsbana, ett manligt område. 

Möjligen kan någon klarhet bringas över  den  här dubbel-
heten i ordet teknik om det undersöks från det andra 
hållet, utifrån det som uppenbarligen inte ryms i  "den  
första associationsbanans" förståelse av teknik, det femini-
na tekniska arbetet med textila tekniker. Detta kan studeras 
genom  en problematisering  av det ofta uttalade antagandet  
(se  till exempel Kvande  1982),  att kvinnor, till skillnad från 
män, "står för ett helhetsperspektiv" i "tekniken". Detta  
skulle ha  konsekvensen att kvinnor inte ser teknik som 
ett ändamål i sig. Detta antagna samband får förklara  de  
skillnader i preferenser mellan könen, som vi ju mycket 
tydligt kan konstatera vad gäller val av utbildning och spe-
cialisering inom tekniska yrken.  Men  när  Louise  Walddn  
(1994 a  och b) beskriver textila studiecirklar, något som 
många kvinnor väljer att ägnar sig åt, uppmärksammar 
hon att det där finns  en  glädje i att lära sig att behärska  de  
textila teknikerna  just  för lusten i att behärska och hänge 
sig åt tekniken som sådan. Tekniken i sig blir ett mål. I  de  
två nedanstående citaten (Waldthl  1994a, s 38  och  40)  ren-
odlas detta inslag: 

"Knypplade spetsar är inte "nödvändiga" eller "nyt-
tiga".  Attraktionen  i knypplingen ligger på andra 
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plan.  Skönhetsaspekten - där exaktheten är  en  viktig  
del  - är  central. Men  fascinationen kanske främst lig-
ger i knypplingen som utmaning:  man  "tävlar med 
sig själv"/.../ Därmed kan det vara tillfredsställande 
nog att göra övningsspetsar och därmed hela tiden 
höja ribban för  sin  kunskap och skicklighet." 

"Ledaren kommenterade  sin  pedagogik:/.../ "Är  man  
ung när  man  börjar så ska  man  försöka hälla kunska-
pen vid liv så att  man sedan  kan knyppla när  man  
blir äldre och får mer tid"." 

Dimensioner i ingenjörsarbetet. 

Det var också så att textil teknik blev ett av samtalsämnena 
i intervjuprojektets intervjuer. Av  de  fem kvinnor som  
jag  intervjuade talade  jag  om sömnad med fyra.  De  sydde 
kläder och/eller hemtextilier på fritiden. Detta fick  jag  inte 
veta på grund av någon fråga som  jag  ställde, utan kvin-
norna själva  tog  upp ämnet i olika sammanhang. Detta 
väckte förstås intresse hos mig, eftersom  jag  också brukar 
"sy" (ett samlande begrepp som i kvinnors vardagsspråk 
täcker mycket mer än själva sömnadsmomentet).1  

I intervjumaterialet syns  den  här glädjen i  de  specifika 
"hantverks"-utövandet av teknik både i yrkesmässiga och i 
privata sammanhang. Där det yrkesmässiga är "teknik" 
och det privata mycket ofta är "sy". Tre olika citat från in-
tervjumaterialet kan illustrera detta: 

Intervjuperson: Det såg ju jättetrevligt ut då dorn satt 
där i kemisalen och jobbade, laborerade och så där. Så  

1  De  intervjuade kvinnornas textila arbete  på fritiden  är intressant mot 
bakgrund  av  WalcMns  mening  att  det  textila  området  är ett "gömställe" 
för tekniskt intresserade kvinnor.  Hon  anser  att  det  textila  området kan  
förstås  så  att  det  där är  legitimt  för kvinnor att utveckla sina tekniska 
kunskaper. WalcIdn menar också att  de  olika textila teknikernas olika  
krav på  vilka  av  utövarens förmågor  som  tas i bruk, lockar kvinnor  med  
olika  sorters  tekniska begåvningar. Knypplingen, till exempel, ställer 
stora  krav  pä  det  abstrakta tänkandet. 
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jag  blev genast intresserad.  Mamma  tänkte att  jag 
skulle  läsa ekonomi,  men  det gjorde  jag  inte.  Jag  
gillade att hålla på och pillra med såna här smågrejer. 

Intervjuperson: Där kommer det ju  in.  Logiskt tän-
kande. Det gillar  jag.  

Intervjuare:  Jag  syr också hemma på fritiden, tidvis 
ganska så mycket. Det är ju inte ekonomiskt? 
Intervjuperson: Nej. Nej,  jag  tycker det är skoj. Nej,  
jag  tycker att det är roligt. Det är mer det. Det är mest 
att det är roligt att sy ... det är lite ...  man  tänker på 
något helt annat. Sitter där och pular på. Och så blir 
det ju fint när det blir färdigt, förhoppningsvis. Och 
det är roligt att känna att  man  gjort nånting.  Man  
känner sig duktig. 

Waldthl  (1994 a, 1994  b) ser två sidor i det hantverks-
mässiga tekniska arbetet. På  den  ena sidan finns lusten i att 
behärska och underkasta sig  den  specifika teknik som  man  
utövar, och att förkovra sig i  just  detta behärskande. Tek-
niken som sådan blir målet - utförandet och utförandets 
villkor sådana  de  är givna. På  den  andra finns lusten i att 
planera och konstatera ett resultat, att skapa något. Här blir  
de  specifika teknikerna mer utbytbara,  de  blir medel att 
uppnå målet. I mycket motsvarande denna indelning, vill  
jag  formulera saken så att det finns flera olika nivåer av  
social  aktivitet inom vilka  en  civilingenjör kan fungera 
som tekniker.  En  civilingenjör kan vara någon som verkar 
inom givna ramar, likväl som hon kan vara  en  som fattar 
beslut om vilka ramar som ska gälla.  En  civilingenjör kan 
vara  en  "produktionsfaktor" inom  en  verksamhet. Här 
kan hennes arbete och  den  kunskap hos henne som kom-
mer till användning liknas vid, till exempel, svarvarens 
eller pälssömmerskans. Det är  den  ingående kunskapen 
om materialet och proceduren och bekantskapen med 
verktygen, vare sig dessa är handverktyg eller beräknings-
algoritmer, som blir viktiga här.  

En  civilingenjör kan också vara  den  som fattar stra-
tegiska beslut. Här blir omvärldskunskap och annan, både 
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specifik och generell kunskap2  som inte är stammande 
frän yrket  en del  av yrkeskunskapen. Sådant som  man  inte 
lär sig i ingenjörsutbildningarna eller helt kan tillgodogöra 
sig inom arbetsplatsens  ram,  utan som  man  för med sig 
dit, blir  en  stor  del  av kompetensunderlaget. 

Glädjen i att vara  just  ingenjör kan ligga i endera av  de  här 
dimensionerna.  De  är ju inte oberoende av varandra,  men  
tyngdpunkten finns närmare  den  ena eller  den  andra 
positionen i olika sammanhang och hos olika ingenjörer. 

Motivet till att vara ingenjör kan vara ett intresse 
för samhället, som hos  den  kvinna som berättade det här: 

Intervjuperson: Energianvändningen i hemmet, 
energitillverkningen i samhället och  de  olika pro-
cesserna och valet där, det är sådant som  jag har  varit 
engagerad i, och tycker är intressant. 
Intervjuare:  Har du  varit med i några föreningar, 
eller . . ? 
Intervjuperson: Nej,  men jag  tycker det  har  varit 
intressant att följa debatten. Ifrågasättandet av vilken 
teknik  man  ska använda och när. Det tycker  jag  är  en  
väldigt intressant frågeställning. Ett exempel är det, 
att i Skåne, där är det ju samma vindar som i  
Danmark.  Varför  har  valet då utfallit så att  man  
bygger Barsebäck i Skåne och enormt mycket vind-
kraftverk i  Danmark?  Det är intressanta tekniska  
problem,  frågeställningar.  Om  teknikanvändning. Det 
är inte så att  jag  är rädd för  de  olika typerna av teknik,  
men  mer ifrågasättande av valet. 

Ingenjörsuppgiften kan också vara något att dra sig tillbaka 
med, för blotta nöjet att utföra "handarbetet": 

Intevjuperson:  Men  då föredrar ju  jag  att sitta på mitt 
kontor och skapa. För skapa, det är ju det  jag  vill.  

2  I  den  kognitiva psykologin räknar  man  i problemlösningsforskningen 
med två klasser av kunskap, vilka  jag  refererar till här.  Den  ena kan 
kallas specifik,  den  andra "domän-oberoende heuristisk", eller generell 
kunskap,  se  Eysenck &  Keane  (1993).  



37  

För att  visa  vad det är som hon syftar på,  den  ovan citerade 
kvinna som vill sitta på sitt kontor och skapa, ska  jag  ge ett 
exempel från  min  egen utbildning. Det som  jag  beskriver 
är hur det kan vara att fatta tycke för ett av "ingenjörs-
konstens hantverk". 

Ett av  de  ämnen som intresserade mig  under  studietiden 
var reglerteknik. Reglerteknik handlar om  signaler  och 
flöden och om hur  signaler  kan ordnas för att reglera flö-
den så att  de  blir som  man  önskar. På högskolan får  man  
förståelsen av ämnesområdet genom matematiska form-
ler,  grafer  och flödesscheman.  Man  får  den  av att sätta sig  
in  i hur  man,  genom att läsa det ena kan tänka sig också 
hur det andra kommer att  se  ut, och i förlängningen hur  
en  motsvarande  installation  fungerar. 

När  jag  läste detta så började  jag  tänka på sådant i al-
la möjliga situationer. När  jag  duschade hemma i vårt bad-
rum funderade  jag,  till exempel, på hur duschkarskranen 
var  en del  av ett reglersystem.  (Eller  "vattenblandaren", 
som  den  fackmässiga termen lyder.) Det är nämligen så 
med ett reglersystem, att styrningen i det bara fungerar 
inom vissa flödesintervall.  Om  flödet är för litet eller för 
stort fungerar inte  de  inställningar  man  gör, eftersom  de 
signaler  som  man  ger ändras av förutsättningar inom 
systemet (till exempel att det behövs ett visst tryck för att 
flödet ska nå  en  kran som är placerad långt ifrån 
vattentanken). Och det är så med vår duschkran att  man  
inte kan  ha  ett litet varmvattensflöde tillsammans med ett 
litet kallt, då blir allt bara kallt.  Men  om  man har  mycket 
varmt och kallt så fungerar det bra. Det går alltså inte att  ha  
ett litet "lagom varmt" flöde,  man  måste  ha  ett stort, om  
man  ska kunna reglera det. Egenskaper i systemet ändrar  
de signaler  som  den  som skruvar på kranarna försöker ge. 

Sådant tyckte  jag  alltså var kul att fundera på.  Jag  
tyckte om att i  min  omvärld  "se" de  matematiska och gra-
fiska  modeller  av flödessystem som reglertekniken visade 
mig. Här hade mitt individuella förhållande till  min  fy-
siska omvärld och ett sätt som  jag  lärt mig att tänka på, bil-
dat ett eget, direkt och exklusivt samspel.  Om jag  hade 
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kommit att arbeta med reglerteknik, till exempel hos  en  
tillverkare av utrustning till  den  mineraltekniska indust-
rin, så hade  jag  kanske känt som kvinnan i citatet ovan:  
Jag  vill sitta på mitt kontor och skapa! 

I intervjuerna var det alltså inte så att tystnaden kring or-
det teknik, innebar att kvinnorna inte kunde tala om sina 
arbeten. Det innebar inte att  de  inte kunde beskriva sina ar-
betsuppgifter, eller att  de  inte kan  se  teknik i ett samhälle-
ligt perspektiv. Det var tvärt om så, att  de  hade mycket att 
säga, som intresserade och inspirerade  dem.  När  jag  bear-
betade intervjuerna förstod  jag  så småningom att  den  
kvinna som i ett av citaten ovan talar om energianvänd-
ning var  en  civilingenjör i det som  jag  kommit att kall  en  
"strategisk" bemärkelse - att hon var  en  strateg. Detta be-
tydde också något för innebörden i teknikbegreppet. Vid 
slutet av  den  sista intervjun med henne, sa hon att vi  nu  
hade "pratat om teknik" och att vi inte hade gjort det tidi-
gare.  Men nu, den  här gången "hade  jag  frågat". När  jag se-
dan  tittade på intervjuutskrifterna tyckte  jag  att  jag  frågat 
väldigt lite om teknik  den  gången, och det var nog vad  jag  
tänkte  under  själva intervjun. Det var i alla  fall  min  
föreställning. 

Det här var inte  en  av  de  kvinnor som  jag  fört mer 
medvetna diskussioner om ordet teknik med. Det var nog 
snarare typen av frågeställningar som hon refererade till. 
Det som tilldrar sig i nedanstående citat var alltså i högre  
grad en  diskussion om teknik för henne, än det var det för 
mig. Det är ett ovanligt långt citat som  jag  här tar  in. Men,  
det är värt att läsas i hela  sin  längd.  Just  i kvinnans utveck-
lade diskussion och dess förhållande till hennes slutliga 
konstaterande finns  en  kvalitet som inte kan göras rättvisa 
i  en  abstraktion eller  summering.  Där citatet börjar hade  
jag just  talat om ett projekt där  man skulle  bygga  en  flyg-
plats över  en  grundvattentäkt,  en handling  som  jag  ställde 
mig frågande till. 

Intervjuperson: Nej,  men  så där gör  man  inte. Det är 
bara dumheter.  Du  kan inte använda formler på det 
viset, då är  du  alltså för mycket  den  gamla typen av 
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tekniker. Om vi  kallar  det så. Den som  inte  hade  hel-
hetssyn utan enbart gick  pä  sannolikhetskalkyler, och 
inte såg alternativa lösningar.  Man  mäste  tänka  late-
ralt som vi  säger idag. 
Intervjuare:  Vad betyder lateralt?  
Intervjuperson:  ja  -  med  nya infallsvinklar. Alltså  om 
du  är  på  väg åt ett håll,  så  ställer  du dig  bredvid och 
tittar:  vart  är  jag  egentligen  på  väg? Gör  jag det med  
rätt  metodik?  Ska  jag  egentligen  dit? Finns det  någon 
annan väg att  nå målet som  egentligen är bättre? Tän-
ka  på  ett  helt  nytt sätt.  Det  behöver  man  göra lite  då  
och  då.  Ställa  sig  bredvid och titta  efter vad man  
egentligen sysslar  med. Både  i  livet  och i  jobbet.  Lö-
pande i olika  projekt. Det  är såna här  modeord  också, 
höll  jag på  att säga,  men det  är nånting  som kom, 
man  började diskutera väldigt mycket  lateralt  tänkan-
de. 
Intervjuare:  Var,  i vilka kretsar  gjorde man det?  
Intervjuperson: Teknikerkretsarna (skrattande).  Tror 
jag.  Undrar  om det  inte är i teknikerkretsarna  man  
tänker  så.  Och där  har du  ett exempel,  det du tog  upp 
här  nu.  Här tittar  man  bara  på  att här  har vi  bestämt 
att  vi  ska lägga flygplatsen. Sannolikheten för att  vi  
ska  ha  oljespill ner  till  grundvattentäkten är  så  liten,  
så den  är försumbar. Alltså  kan vi  bygga här.  Det  är  
det  sättet att tänka  på, men  istället  så  bör  du  ju tänka: 
Här  har vi en  grundvattentäkt,  har jag  några andra  al-
ternativ  att lägga  min  flygplats  på  än här? Och titta  på 
det  först. Och inte bara  gå in  i detaljargumenterandet  
om  riskerna. Utan först sätta  dig  i helikopterperspek-
tivet och titta  på problemet igen.  När  du har  fått veta 
att  det  är  en  grundvattentäkt där ... För oftast finns  det  
ju  alternativ  att placera  en  flygplats  på, om du  tänker  
på  ett nytt sätt ...  I  det  andra fallet  har du låst dig:  Här  
har jag  planerat flygplatsen och här  går jag  vidare, hur 
ska  jag  ändra  så  att  jag  inte  får  ner oljespill i vattnet.  
Då  lägger  jag  skyddsskikt och speciella grundlösningar 
i avrinningssystem, massor  av  tekniska lösningar för 
att minska riskerna.  I  stället för att bara tänka  helt om  
och placera  den  nån annanstans ...  Det  är alltså två 
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sätt att angripa samma  problem,  och  det  nya sättet  dä,  
om vi  kallar  det  sä,  är att lyfta  sig  och titta  på  helheten 
frän början  igen.  Innan  du  gräver ner  dig  i detalj. I  
den  lösningen  som du hade  förordat först. Alltså  en  
återkoppling till ursprunget. Och  det  är,  jo, jag tror det  
är teknikerna  som  snackar  så  här ...  Det har vi gjort  
länge tycker  jag, eller jag  upplever  det så.  (Tystnad,  
Hon  reser  sig  och  går  i  rummet) jo du, det  är mycket  
mer teknik den  här gången.  (Hon  skrattar)  Men det  är 
för att  du  frågar  nu.  
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Femte kapitlet 

DRÖMMAR OCH ORDNINGAR 

Att  ha  något eget. 

Det  här  kapitlet  handlar  om  grundintrycket från kvinnor-
nas olika berättelser. När intervjumaterialet  ses  i  sin  hel-
het bildar dessa intryck  på en punkt en  fullständig enhet,  
jag  uppfattar denna  som grunden  för kvinnornas yrkes-
verksamhet. I  en  annan  punkt  bildar  de  ett mönster  av  
meningsfull skillnad.  Med  meningsfull skillnad syftar  jag  
pä  att  det  finns sådana förhållanden mellan  de  olika inter-
vjupersonernas utsagor, att  de  tillsammans  bygger  upp  vad 
som kan  uppfattas  som  ett mönster.3  Detta meddelande 
från helheten  om  skillnad,  var det mest  omedelbara och 
starka meddelandet i  materialet som sådant.  

Samstämmigheten fanns i att  de  intervjuade kvinnorna 
alla hade  en  stark  ambition  att vara aktiva skapare/med-
skapare i det offentliga.  

Eller  var det vad  de  ville? Här kommer svårigheterna med 
orden och benämningarna  in  på ett tydligt sätt;  de  ord som  
jag  sätter på  en observation,  för att åskådliggöra  den  för  en  
tänkt publik i ett visst sammanhang. För denna  observa-
tion  kan egentligen benämnas bättre med ett uttryck som  
en  av  de  intervjuade kvinnorna själv använde. Det täcker 
det personliga incitamentet, utan att förutsätta allt för myc-
ket om något annat.  Till  exempel om förhållandet till om-
världen, eller hur omvärlden är beskaffad.  Till  exempel att 
världen  skulle  vara ordnad i  en privat  och  en  offentlig  del.  

Det kvinnan talade om var att  ha  något eget. Här kan redo-
görelsen  ha en  riktig början: 

Temat "att  ha  något eget" fanns med i alla berättelser. Det 
fanns där som ett incitament och som  en  förväntning. Det  

3  Se t ex Michael  Polanyi  (1958),  eller Eysenck &  Keane  (1993)  för mer 
genomförda resonemang om uppfattning av mönster. 
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fanns där som önskan att inte bara göra något som blir  en  
förelagt, utan att använda  sin  kunskap och  sin  kreativitet 
till att skapa något och, i det stora eller det mycket speci-
fika, ange  en  riktning. Vi kan  se  på hur det uttryckte sig. 

Det var redan  under den  första intervjun med  den  
första kvinnan som deltog i studien, som  den  här konkreta 
och tydliga benämningen kom upp. Kvinnan nämnde  en  
svär  chef  som hon  en  gång  haft. Jag  ville förstås veta mer: 

Intervjuare:  Din chef  som var jobbig, tyckte  du  att 
han tvingade  in dig  i  en  kvinnlighet som  du  inte 
gillade? 
Intervjuperson: Kvinnlighet? Nej, han hindrade mig 
att pröva på vissa arbeten! Kvinnor  skulle  inte göra 
vissa arbeten.  Han  pratade om att det var besvärligt 
att anställa kvinnor. Hade  satte  mig på ett jobb där  jag  
fick "serva" andra.  Om jag  fick tid över och ville 
pröva något eget fick  jag  inte det, för  jag skulle  finnas 
till hands.  fag  fick inte  ha  något eget. 

Dessa "andra" som hon  skulle  ge  service  åt var hennes 
manliga teknikerkollegor.  Men  hon kom igenom och ifrån  
den  svåra situationen på bra sätt. Av hennes berättelse fick  
jag  intrycket att hon fick  de  här kollegornas stöd i sitt mot-
stånd, ett stöd i  den formen  att det inte var  tabu  att tillåta 
sig att känna sig besvärad av situationen, eller att agera för  
en  förändring. Att förändring är möjlig var för övrigt  en 
tanke  som  just den  här kvinnan återvände till i så många 
olika sammanhang, att det blev vad hennes intervjumate-
rial som helhet uttryckte. 

I nästa  illustration  på temat att  ha  något eget berättar  
en  av  de  intervjuade kvinnorna om varför hon gick vida-
re från gymnasieingenjörsexamen till högskolestudier. 

Intervjuperson:  ...men  det visade sig att det var svårt 
att få sådana jobb.  Min  utbildning var antingen för 
hög eller för låg.  Sedan  hamnade  jag  på [Industri], och 
det var inte så roligt. Det var  en  ganska tråkig arbets-
miljö. Eftersom  de  hade så mycket civilingenjörer fick  
de  göra  de  roligaste jobben. /.../  Jag  som var bara gym- 
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nasieingenjör fick oftast göra någonting  som  nån  
kom  och sa  till  mig. Det var  redan färdigt  vad jag 
skulle  göra.  jag  fick inte tänka speciellt mycket själv. 
Intervjuare:  Men du  tänkte själv!,  så  att säga.  (Vi  
skrattar) 
Intervjuperson:  Ja, jag  tänkte att här blir  jag  inte län-
ge.  Men man  mäste  ju hitta  på  något annat innan  
man  slutar,  så  till  slut kom jag på  att  jag skulle  nog  gå  
högskolan i alla  fall.  Och  det  ångrar  jag  ju inte att  jag 
gjorde, men  när  jag  slutade  gymnasiet hade jag  inte  
en tanke på  att läsa vidare.  Jag var  väldigt skoltrött.  
Jag  trodde  nog  att  man kunde få  ett  roligt  jobb utan att  
gä  högskolan.  Men det var  inte  så.  Inte för  mig  i alla  
fall.  

Nu,  som civilingenjör, finner denna kvinna  sin situation  
mycket mer tillfredsställande. 

Det är möjligt att det var  just de  kontraster som byggdes 
upp kring orden  "ha  något eget", som gjorde att denna 
strävan hos kvinnorna kom att framstå så tydlig. I  en kort  
och koncentrerad  form  återgav kvinnan hur hon hade 
mätt dåligt av att inte få  ha  något eget och hur hon såg det 
som  sin  självklara rätt att  ha  det.  Kontrasten  mellan 
kvinnans åsikt och chefens  satte  något på  sin  spets, som 
inte alltid framstod som märkvärdigt, utan kanske mest 
låg som  en  bakgrund i kvinnornas utsagor. Det handlade 
inte alltid om konflikt, eller  ens  vad vi kan kalla "livets 
hårda skola". Det kunde också handla om  en  enkel och 
ohöljd uppmaning att följa  den  egna lusten: 

Intervjuare: Ibland undrar  jag  varför kvinnor över-
huvudtaget ska bli ingenjörer? 
Intervjuperson: För att det är kul, förstås!  (Hon  
skrattar) 

Av det som kvinnorna berättade om sina liv framgick att  
de  var beredda att göra aysevärda ansträngningar för att nå  
den position  där  de  hade något eget.  Men  detta var ändå 
inte allt. 



44  
Det som möter oss i detta kapitel, i helheten, är 

människors drömmar om att uppnå något med  sin  verk-
samhet. Ytterst handlar det om mening och rätt. Vad är 
meningen med arbetet? Vad är ett vettigt, värdefullt, vär-
digt mänskligt liv? I  den  punkt där berättelserna skilde sig 
ät blev det tydligt att  de  etiska frågorna och  den  personliga 
tillfredsställelsen i arbetet hörde ihop.  Om  det alltid är så 
när vi talar om kvinnliga ingenjörers förhållande till sitt 
yrke, vet vi förstås inte utifrån det här materialet.  Men  sett 
ur  en  allmän synvinkel är det  en  bekant konfiguration.  En  
av kvinnorna talade vid ett tillfälle med  en sorts sorg,  om  
den  dröm hon  haft  om vad hon  skulle  kunna göra. Det 
temat återkommer tämligen ofta i människors berättelser - 
i konstens  form  och i vardagen.  En  bild som används är 
"att stå kvar på stationen och  se  tågen åka förbi".  Om  detta 
sjunger  bland  andra  den  svenske bluesartisten  Rolf  
Wikström. 

Som  jag  tidigare påpekat finns det  en  emotionell 
laddning,  en  styrka, i detta kvinnornas meddelande från 
helheten, från kvinnorna enskilt och från det mönster 
som deras berättelser tillsammans bildar.  En  orsak till detta 
är att det handlar om mening och rätt, om meningen med 
arbetets  handling  och arbetets villkor.  En  annan orsak är 
att det inrymmer ett mått av fråga om identitet. Allt detta 
är sådant som aldrig kan beröra bara  en person,  det är 
definitionsmässigt socialt laddade kvalitéer. Det mest 
basala konstaterandet gällande villkoren för kvinnligt 
deltagande i teknikutvecklingen, formulerade  en  av  de  
äldre i urvalet, då hon sa att det åtminstone gått så pass 
framåt att  man  numer inte slutar lyssna redan innan  en  
kvinna öppnar munnen. 

I varje kvinnas berättelse fanns  en  grundton som inte för-
svann, oaysett allt annat som hon också sa. Huvudintryc-
ket av detta kan beskrivas som att  en del  kvinnor förmed-
lade tillhörighet och harmoni, medan andra förmedlade 
främlingskap och oro. 

I  de  harmoniska berättelserna förmedlade kvinnor-
na ett oladdat förhållande till arbetsgivaren, arbetsplatskul-
turen och arbetsuppgifterna. Även om dessa kvinnor  en  
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gäng i tiden hade övervägt också andra  alternativ  än civil-
ingenjörsutbildningen, tyckte  de nu  att det kändes bra att 
vara ingenjörer.  

Den  andra sortens berättelser, däremot, var fyllda av 
negativt laddade motsägelser  just  kring det som handlade 
om yrket. Med det menar  jag  att motsägelserna tyngde 
kvinnorna. I  de  berättelser som förmedlade oro uttryckte 
kvinnorna ett dubbelt tvivelsmål; gentemot sig själva som 
ingenjörer och gentemot yrket/arbetsplatsen (dessa var 
sammanlänkade i deras utsagor och  system  av utsagor). 

Det är inte givet att denna skillnad mellan berättelserna 
kan förstås inom ramen för  den information  som finns att 
tillgå inom intervjuprojektet.  Men  av  den  anledningen att 
intrycket åtminstone kan framstå som uppbyggt av  en  me-
ningsfull skillnad, berättelserna emellan,  har jag  ändå sökt 
efter möjligheter att förstå det utifrån  de  givna förutsätt-
ningarna. Vad som är  klart  är att två intryck står emot 
varandra, och gör varandra synliga. I själva försöken att 
förstå utmejslas komponenter i kvinnornas berättelser 
som i sig kan vara värdefulla att lägga märke till.  Men  det 
är  en  svår uppgift att klä detta mönster av ro och oro i ord, 
utan att ge det  en  förstelnad  form  eller göra antaganden 
som förvränger. 

Hur kan då denna skillnad göras förståelig? Mönstret en-
ligt vilket ro och oro uppträdde kunde inte enkelt kopplas 
till andra explicita  data  gällande förhållandet till yrket.  En  
kvinna som uttryckte harmoni i förhållande till yrket kun-
de vara högst besvärad av tillkortakommanden och  prob-
lem  inom  den  ingenjörsverksamhet som hon var delaktig 
i.  En  kvinna som uttryckte ett smärtfyllt tvivelsmål om 
hon någonsin  skulle  passa  in,  kunde vara stolt över och 
lojal emot  sin  arbetsplats. Kvinnornas tekniska intresse 
kunde inte  heller  ses som någon "markör", lika lite som 
deras privata förhållanden. 

Med hjälp av två berättelser ska  jag visa  hur  jag  började 
bilda mig  en  uppfattning om vad för ett mönster som kan 
urskiljas av kvinnornas berättelser tillsammans.  Till  att 
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börja med ska  jag kort  förmedla  en  berättelse vars helhet 
förmedlade ro i förhållande till yrket: 

Det var  miljöengagemanget  som  fällde utslag när denna 
kvinna valde att söka till  en  civilingenjörsutbildning  med  
inslag  av  ekologi och andra miljöinriktade ämnen.  Hon  
skojade lite  om sig  själv och sina studiekamrater;  "Vi ville  
rädda världen", och antydde att ungdomarna verkligen 
väntade  sig  att  få  färdiga  recept på  hur  det skulle  gä  till, nå-
got  de  naturligtvis inte fick. Kvinnan menar att utbildning  
som sådan  är något  som  föräldrarna talat för, inte minst 
för att  en  högre utbildning  skulle  ge större chanser till val-
frihet. Ändå  var det  verkligen detta att rädda världen,  som  
hägrade när  hon  gjorde  sitt  val,  inte att "tjäna pengar".  

Under  utbildningens gång  blev  hon  dock varse att  
det  inte  var så enkelt som  hon  hade  trott.  Det var  istället 
ett komplicerat och oförutsägbart arbete  hon  hade  att ta  del  
i.  En tid  kände  hon  att bördan  av det  hon  fick veta  var  allt-
för  tung.  Allt  kunde  verka meningslöst, för  det som man 
gjort  i syfte att förbättra i  en  hotad miljö,  kunde sedan visa 
sig  vara något  som  bara ökat skadan. Här berättar  hon hur 
hon  tänkte och kände  om  detta: 

Intervjuperson:  Jag  bär alla världens bördor på mina 
axlar. Nej,  nu  vet  jag  för mycket, det är för jobbigt det 
här, det går inte att ta i det. Var  jag  än börjar så hjälper 
det inte, och vad  jag  än gör så blir det ändå bara fel.  

Men  vid  den  tidpunkt då intervjuerna utfördes, hade hon 
kommit till ro med situationen. Nedanstående citat är  en 
del  av det hon säger efter att  jag  bett henne att återigen be-
rätta om  sin  syn på bra och dåliga tekniska lösningar: 

Intervjupeson:  Man  kan göra det bästa av situationen.  
(Hon  är tyst)  Ja,  ifall  man  inte  ens har  försökt, då är 
det  en  dålig lösning.  Men har man  försökt ... Det är ju 
inte säkert att  man  lyckas,  men har man  försökt i alla  
fall,  då tycker  jag  att det är bra.  (Hon  är tyst) Att bara gå 
på i samma gamla spår, det är inte bra. 
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För  den  här kvinnan hade miljöintresset ett samband med 
hennes tro.  Hon  uttalade detta tydligt; "Gud  har  gett män-
niskan i uppgift att ta  hand  om jorden". Detta talar  man  of-
ta om i  de  kyrkliga sammanhang som hon vistas i  nu,  och 
det talade  man  om i  de  sammanhang som hon vistades i 
som  barn.  Hon  kunde i kyrkan, i själva kyrkolokalen och i 
sammankomsterna där, känna sitt val av yrkesområde 
bekräftat, känna att hon valt rätt.  Den  här ingenjören hade 
alltså stöd i normer, språk och sociala mönster "som män-
niska" att upprätthålla  just den  ingenjörspraktik som hon 
arbetar med. Det hon gör blir normalt och önskvärt. Det-
samma gällde också för henne som varande kvinna.  Hon  
hade  en  uttalad syn på vad som är mer kvinnlig  respektive  
mer manlig teknik: 

Intervjuperson: Det blir mjukare att prata om miljö 
och såna saker.  Jag  tror nog tjejer gillar det mer än att 
...  ja, de  känner inte samma utmaning inför att konst-
ruera ett flygplan. Det är nog mer pojkdrömmen.  
(Hon  är tyst) Det är lättare att känna för till exempel 
miljö.  Eller  att  man  känner omsorg om människor 
och väljer vårdyrket. Det är nog nånting som är ned-
ärvt.  Sen  tusentals år tillbaka, så det är väl ingenting 
som  man  kan göra så mycket åt.  Sen  finns det ju 
undantag. 

Från denna utgångspunkt blir det hon gör synligt - hon ger 
sig  in  i  en  främmande manlig värld som  en  upptäcksre-
sande.  Hon  visste vad av det manliga hon inte kunde ta 
till sig, möjligen var det därför som både lusten i resan och 
det självklara i hennes  relation  till  sin  kvinnlighet blev 
möjliga. 

Relationerna till arbetsgivaren och arbetsplatsen är 
inte så mycket att säga om, hennes tankar kretsade inte 
kring  dem under  intervjuerna, kanske  just  för att  de  var 
oladdade.  Hon  såg sig uppmuntrad att utveckla sina intres-
seområden, och uppfattade att hon passade väl  in bland  ar-
betskamraterna. 
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I berättelsen ovan finns  en  tydlig koppling mellan harmo-
nin i förhållandet till yrket och det oladdade förhållandet 
till  den  kvinnlighet som kvinnan identifierar sig med. 
Nästa berättelse innehåller inte någon uttalad koppling 
mellan världssyn och syfte med att vara  just  ingenjör. Det 
är  en  berättelse vars helhet förmedlar oro i förhållande till 
yrket. Också i denna berättelse är kvinnligheten  en  med-
part,  nu  i oron.  Om  än i vissa  fall  mer sporadiskt och  
mindre  uttalat, finns denna förklaringsbas - kvinnligheten 
som konstituerande för förhållandet till yrket - med i 
samtliga  de  intervjuade kvinnornas berättelser. Detta 
resultat är jämförbart med det som Mellström  (1995)  
rapporterar.  De  tre kvinnliga ingenjörernas berättelser vi-
sade också där att  de  hade att förhålla sig till  sin  kvinnlig-
het i yrket. Mellström pekar på skillnaderna mellan  de  
kvinnor och  de  män som han intervjuade, i det att man-
ligheten inte var något som  de  manliga ingenjörerna be-
hövde förhålla sig till.  

Nu  till nästa exempel:  

Den  här kvinnan berättade att hon gillade logiskt tänkan-
de. Att ägna sig åt sådant var lustfyllt för henne. Det var 
vad som styrde henne till att  just  bli dataingenjör. När  
man har  ett sådant intresse borde det vara enkelt att finna 
sig till rätta inom dataindustrin, kan  man  tänka,  men den  
här kvinnan stod i konflikt med sitt arbete. Trots att hon 
såg det som spännande och viktigt uppfattade hon sig själv 
som avvikande, och det var  en situation  som hon ogillade. 
Det avvikande kopplade hon till  sin  kvinnlighet och  den  
inställning till livet som denna förde med sig.  Hon  konk-
retiserade detta  bland  annat med att män alltid gav ett  drag  
av konkurrens åt  sin  verksamhet, medan att vara inriktad 
mot samarbete är ett mer kvinnligt  drag.  Detta var  en  be-
fäst erfarenhet hos henne. 

Därmed kommer vi  in  på det tema som ständigt dök upp i  
den  här kvinnans berättelse, och som  jag  sammanfattat i 
ordet gemenskap. I det innehåll som  jag  här ger detta ord 
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ligger då inbakat möjligheten att göra  en  skillnad inom 
gruppen, och för vad gruppen åstadkommer. I likhet med  
de  övriga hade denna intervjuperson  en  drivkraft att  ha  
något eget. 

Det som  jag  sammanfattat i ordet gemenskap kom-
mer från tre områden i intervjuerna med denna kvinna. 
Det första är där hon talar om valsituationer knutna till ut-
bildning och yrke. Av hennes berättelse framgick att det 
var där hon funnit gemenskap som hon hade funnit det 
värt (eller möjligt?) att vara. I valsituationer hade detta 
starkt påverkat hennes beslut. Gemenskapen fanns också 
med i hennes diskurs om arbetets villkor. Här är hennes 
tankar om gemenskap formulerade, även normativt. Sam-
arbete är viktigt, människor bör till exempel kunna tala 
om för sina arbetskamrater att  de  uppskattar något som  de 
har  gjort, istället för att agera i  den  konkurrerande stil som 
är  den  nuvarande  normen  på arbetsplatsen: 

Intervjuperson: Många  har  stort kunnande,  men  vill 
inte dela med sig.  De  vill inte engagera sig.  Men  att 
dela med sig betyder att  man  lär sig mer själv. 

Slutligen fanns gemenskapen också med i hennes engage-
mang i  hem  och familj. Detta höll hon  fast  vid trots att det 
försatt henne i  en  konfliktsituation i förhållande till sina 
ambitioner på arbetet.  Hon  hade valt att arbeta deltid, och 
detta inte enbart som  en  omsorg om familjen, utan också 
för att hela hennes liv inte kan inrymmas på arbetsplatsen. 
Mot bakgrund av ovanstående kan  den  här kvinnans in-
ställning kanske bäst tydliggöras med ett citat: 

Intervjuperson: Att sitta framför  en terminal, en  
"burk" hela dagarna kan inte vara nyttigt.  Man  måste 
ge lite grann av sig själv också, visst? 

Det är tydligt i  den  här kvinnans berättelse, att hon hela ti-
den fortsätter att välja gemenskap. Familjen erbjuder ge-
menskap, och hon håller  fast  vid  den.  Det arbete hon hade 
då intervjuerna genomfördes erbjöd inte annat än som 
tacksamt noterade undantag  den  gemenskap som hon 
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hittat  på  andra tekniska arbetsplatser.  Men  hon  hade  andra 
orsaker att hålla  fast vid det.  Gemenskapen  som  livsinne-
häll  kom  att finnas  på  sidan  av  och konkurrerande  med  
ingenjörsverksamheten. 

Att  det  finns  en  konfliktsituation kopplat till detta 
förhållande är  klart. Men  hur  ska  vi då  förstå att  hon  mås-
te leva  med en konflikt som  gör att  hon  ifrågasätter ett 
yrkesval  som  hon  å  andra sidan satsar hårt  pä  att behålla 
och vidareutveckla? För att göra detta  gjorde jag en tolk-
ning av  denna kvinnas berättelse, baserad  på  skillnaderna i 
kvinnornas berättelser.  Det  centrala i  den problematisering 
som jag  gör blir  då  att söka i något  som  inte fanns i  den  här 
kvinnans utsagor, till skillnad mot i intervjuerna  med de  
kvinnor vars förhållande till  yrket  förmedlade  en  större  
ro; jag  för  in det  icke-existerande. I  den  här kvinnans utsa-
gor fanns inte någon förbindelse mellan  å  ena sidan  den  
konsekventa  linjen  i hennes  val  och  det som  hon  uttalar  
om  betydelsen  av  gemenskap, och  å  andra sidan  vad  hon  
formulerar att  hon  strävar  efter  i  sin  yrkesutövning. Ge-
menskap är, inom  yrket, en  bakgrundsfaktor, ett medel in-
te ett  mål.  Hon  formulerar inte  sin  höga värdering  av  ge-
menskap  som  livsinnehåll,  på så  sätt att gemenskap blir 
något  som  hon  genom att vara  specifikt  ingenjör ska kun-
na arbeta för. 

Omslutande eller vid sidan av ingenjörsarbetet. 

Samspelet mellan  den  individuella kvinnan och  den  so-
ciala omvärlden, beroendet och påverkan, hade  en  styrka 
och genomslagskraft i berättelserna som  jag  inte hade fö-
rutsett. Etiken, det egna ansvaret och känslan för mening 
och rätt, var inte  en  speciell liten avdelning i kvinnornas 
erfarenhet, utan  den  var ständigt invecklad i ett försök att 
nå balans med  de  möjligheter som fanns till  buds  i  de  om-
givande kulturernas normer och språk. Vi ser ovan hur  en  
mycket stor fråga -  den  globala miljöförstöringen - blir 
verklig och hanterad hos  en  av  de  intervjuade.  Men  detta 
sökande efter balans fanns inte bara relativt  de  "stora" frå-
gorna, utan också i det vardagsnära, i det egna dagliga livet. 
Kvinnan i det andra exempelt ansåg inte att det "kunde 
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vara nyttigt" att begränsa sitt liv till att sitta vid  en  data-
skärm, och då gjorde hon inte  heller  det, utan jobbade 
deltid för att kunna göra annat också.  Jag  vill aysluta dessa 
sammanhållna exempel med att ytterligare  visa  på  den  
personliga relationen till det stora, svåra. Det är kvinnan i 
det första exemplet som citeras,  jag har  frågat henne hur  en  
ingenjör som arbetar på ett kraftigt miljöstörande företag 
ska agera: 

Intervjuperson:  fa  det. Det är jättesvårt,  man  vet ju 
vad  man skulle  vilja att  de  gjorde,  men  det kan  man  
ju inte begära utav  en  människa ... förstår ju att  folk  
vill  ha  jobb (Detta säger hon med  en positiv  röst) och 
det är ju svårt att göra sig impopulär. För det blir  man  
ju om  man  börjar röra om i sådant där. Då kanske  
man  inte är kvar så länge. Förmodligen inte. Så,  man  
kan ju inte döma nån som som inte gör det. För  man  
förstår ju samtidigt hur  de  tänker.  (Talar  tystare) 

I  de  harmoniska berättelserna var  just  detta något som 
fanns med: Det medvetna ställningstagandet att acceptera. 
Vi ser det ovan, där  den  intervjuade kvinnan talar om vad  
man  inte kan begära av människor.  Hennes  ställningsta-
gande kan tolkas som  en  kapitulation,  men jag  vill hellre 
peka på  en  annan möjlighet, som bättre svarar mot vad 
som kom fram i intervjuerna. Accepterandet kan betyda 
att öppna  en  möjlighet att kommunicera med "makten" 
eller "ramarna", eller tillvarons ofullkomlighet. Viljan att 
kommunicera är också ett etiskt ställningstagande.4  

I enlighet med  den  förklaring  jag  hittade kan alltså hel-
hetsintrycket av kvinnornas berättelser beskrivas som att  
den  intervjuperson som i ord placerade både sig själv, in-
genjörsarbetet och arbetsgivaren inom ett och samma stör-
re helt, gav ett  drag  av frihet och klarhet till  sin  berättelse 
om yrkeslivet, medan  den  som inte gjorde det gav  en his- 

Här vill  jag  referera till  Ingela  Josefsons arbete  med  Sophokles  drama  
Antigone,  där dramat används  som  utgångspunkt för  diskussion om  
vårdarabetet. 



52  
toria  av  fångenskap och motsägelser. Tillgängen  till  en  för-
klaringsram verkade ge  den  enskilda kvinnan  en sorts  
skydd i förhållande  till  motgångar och utanförskap i  yrket, 
som  inte  den  kvinna  hade, som  inte relaterade  till  någon  
sådan  integrerande och normbärande  ram. Det  första 
exemplet  talar om en  tillgång  till  helhet,  den  kyrkliga ge-
menskapen och kvinnans  identifikation av  kvinnlighet 
harmonierar i denna  på  ett sätt  som  stärker  den  interv-
juade kvinnans  syn på sig  själv  som  ingenjör. 

Samma helhetsintryck  kan  också beskrivas  enligt  ett 
annat  alternativ.  I  den  ena sortens berättelse,  den som  för-
medlade  ro  i förhållande  till  yrket,  artikulerade intervju-
personen  personligt  engagerande  idéer om vad  hon  ville  
uppnå  med  att vara ingenjör.  Det  vill säga:  Det  fanns något 
hon tänkte  sig  kunna arbeta för, genom att vara  just  
ingenjör,  som  sträckte  sig  utöver utvecklande och använd-
ning  av  personliga färdigheter.  I  den  andra  typen, den som  
förmedlade oro i förhållande  till  yrket,  fanns dessa tankar i 
stället  på  sidan  av  och konkurrerande  med  ingenjörsverk-
samheten,  eller så  längt  bort som  i närapå undangömda 
minnen.  I  det  andra exemplet  ser vi  hur  en  kvinnas inrikt-
ning  lever vid  sidan  av  och konkurrerande  med  ingen-
jörsverksamheten. 

Hur förhållandet än beskrivs blir  det  viktigt att  kom-
ma  ihåg att  vi  är  beroende av  varandra också för att  se  oss 
själva och  vad vi  är bärare  ay.  Det  blir  då  viktigt att påpeka 
att  ingen av de  intervjuade kvinnorna  var  någon  sorts  re-
servationslös  konformist.  Gemensamt för bägge typerna  av  
berättelser är tvärt  om  att  de står  i  opposition  till  något  
som  är etablerat inom  den del av  ingenjörernas arbetsfält  
som de står  i  kontakt med.  Förhoppningsvis framgår detta 
också  av de  ovanstående exemplen  på de  två sorternas be-
rättelser.  Det var ingen av de  intervjuade  som  inte  ville se  
någon avgörande förändring inom  det som de  refererade  
till  som  sitt verksamhetsområde. Sedd  ur den  synvinkeln 
blir  då  frågan snarare vilken  opposition som  alls  kan  exis-
tera, än vilken  integration som kan  uppträda.  Vi kan  inte 
veta  om det  är någon typ  av val som ligger  bakom kvin-
nornas tillgång  till  eller  aysaknad  av  formuleringar.  I  vissa  
fall  kanske opposition  bara  kan  förekomma  så  länge  den  
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inte är formulerad. Det som inte satts i beaktande är inget 
att beakta på något sätt. Det är oåtkomlig för verkligt ifråga-
sättande.  Men  det finns också skäl att överväga vad det kan 
spela för  roller,  det som Walddn  (1990)  och Löfgren  (1982)  
beskriver som osynligheter . Det som är dominerande, 
skriver Löfgren och WalcIdn utifrån sina  respektive  forsk-
ningsområden, blir självklart till  den grad  att det inte syns, 
medan det dominerade inte kan beskrivas med det domi-
nerandes måttstock och därmed framstår som vagt, icke-
existerande. Därför måste vi också, i det här sammanhan-
get, beakta  de  möjligheter som det som "fått existens" i  en  
specifik omgivning ger  en person  att överhuvudtaget for-
mulera sina mål - vare sig detta  skulle  vara i harmoni eller 
disharmoni med omgivningen.  

Konfliktpunkt  kring individen. 

Intrycket  av en  meningsfull skillnad mellan grundtonerna 
i kvinnornas berättelser  kan  förklaras genom att föra  in  
idén  om  betydelsen  av  uttalade syften för människans 
verksamhet, och idén  om  betydelsen  av  att  ha  tillgång till  
kollektivt  utformade formuleringar och  metoder. Till en 
stor del kan de  båda sammanföras,  eftersom de kan  vara 
speglar  av  varandra:  Om vi  tänker oss att  en formulering  
inte  sker  utan  kommunikation, alternativt  att  en formule-
ring  påverkas till  sin  utformning  av vad som  uttalas i  en  
tillgänglig omgivning.  (Berger  & Luckmann  1979,  Hannerz 
mfl  1982,  Mannheim  1991/1936,  Smith  1988) 

Jag har  ovan poängterat att  det  inte är  givet  att inter-
vjuernas mönster  kan  förklaras  via faktorer som  källmate-
rialet innefattar.  Men jag  menar att  en  närmare  gransk-
ning av  detta mönster visar  på  att  det har drag som  är  så  
pass förutsägbara, och överensstämmande  med  tidigare  
forskning  och  teori,  att  det  är intressant att prova  med en 
sådan  förklaring.  Jag  menar också att detta antagande stärks  
av  själva intervjumaterialet,  eftersom  samtliga intervjua-
de kvinnor  gav  ideologiska förändringar och skillnader be-
tydelse för sina möjligheter att arbeta i  harmoni med  om-
givningen. 
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Det är alltså så att gränssnittet mellan kvinnornas berättel-
ser och tidigare forskning och teori kring  genus  och teknik 
existerar i  en  sådan  form  att intervjuresultatet hade kun-
nat förutses5. Vi ska  se  närmare på detta. Mer precist kan 
sägas att  den  typ av berättelse som  skulle visa  sig vara dis-
harmonisk hade kunnat förutses.  Formen  för denna öve-
rensstämmelse anser  jag  stärker  den  förklaring av skillna-
derna kvinnornas berättelser emellan, som baseras på  tan-
ken  att det finns ett samband mellan individens formule-
ring av mål, mening och mått i arbetet, och kollektiva 
antaganden.  Jag  kan här bli mer  konkret:  

• De  kvinnor som talade om miljöhänsyn/ekologi, 
liksom samarbete och ansvar i produktionen 
förmedlade harmoniska berättelser; 

• De  kvinnor som var starkt inriktade på individens 
psykiska och fysiska välfärd däremot, förmedlade 
disharmoniska berättelser. 

Vi kan då enkelt konstatera att miljöfrågor likväl som 
effektivitet i organisationer är sådant som hör till  den  of-
fentliga sfären, medan individens väl och ve är  en privat  
angelägenhet. Detta ska då relateras till  den  feministiska 
teoribildning som  jag  refererar till. I korthet säger  den  att  
den  industriella organisationen av produktionen baseras 
på att produktionen är skild från hushållet och att kvin-
nornas legitimitetssfär är hushållet. Hushållets "resteran-
de" funktion blir att svara för tillgodoseendet av indivi-
dens basala psykiska och fysiska behov. Denna sfär blir  

5  Utöver  Walde-ns  arbeten,  som kort  presenteras  under rubrik  "Kvinno-
kultur, teknikkultur", finns  en stor  mängd  litteratur  att referera till i 
denna fråga. Ett  personligt  urvalt referensbibliotek  har  följande inne-
häll:  Berner  (1982),  Cockburn  (1983, 1985),  Cockburn  & Ormrod  (1993),  
Gunnarsson  (1989,1994),  Hirdman  (1990),  Keller  (1985),  Wald  'en (1982, 
1989, 1990), Ve  i (Gunnarsson och Trojer  1994). En  sammanställning  av  i 
skrivande  stund  aktuella  teorier  och  positioner av  direkt  intresse för 
verksamma inom  området  kvinnor och  den  svenska tekniska arbets-
marknaden,  har  gjorts  av  Aurell & Danilda  (1994). Se  även Thorgrens  
(1989)  intervju  med  Gunnarsson. 
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kvinnornas ansvarsområde, medan männen ansvarar för 
produktionen. I detta skeende blir då maktaspekten avgö-
rande för  den plats  dessa olika områden får relativt var-
andra; produktionen blir  den  ideologiska ordningsbäraren. 

Att det i arbetet finns  en  konfliktpunkt  just  kring omsor-
gen om individen är helt genomgående uttalat i intervju-
materialet. Det uttalas, "utåt", mot det icke-yrkesanknutna 
angående möjligheterna att  ha en  familj i förhållande till 
möjligheterna att nå dit  man  vill i arbetet. Det uttalas 
"inåt", mot det som försiggår inom ramarna för yrkesarbe-
tet, när det gäller personalnedskärningar, när det gäller 
skyddsarbete och förändring av arbetsorganisationen. 

Intervjuperson:  Det kan  ju vara nedskärningar  av 
personal  ... och  man kan  inte  gå in på  individerna 
utan  man  mäste  ha  ...  en  policy,  som  gör att  det  är 
viktigare att  vi  håller policyn än att  vi har  kvar  den  
här  kompetensen som vi  egentligen är i  behov  ay.  
Det kan man  ju  till  en  början  ha  svårt att acceptera.  
Men man  måste ändå acceptera, och  man kan  förstå 
att  det  är policyn  som  måste hålla, annars blir  det  för 
svårt  totalt  att lösa  det problemet; med  nedskärningar.  
Det  är ett exempel, när  det kan  drabba individen,  som 
jag  inte tycker är riktigt rätt egentligen. Och  har  svårt 
för att förklara för individen.  

Mot  bakgrund  av  ovanstående  kan man se faktorer som 
var  vissa  av  kvinnorna behjälpliga i  en integrering/ for-
mulering av sig  själva  som  ingenjörer.  Den  växande med-
vetenheten  om  miljörisker, är  en sådan faktor, den  nuva-
rande  vågen av  kvalitetsarbete inom industrin  en  annan.  
Samtidigt kan det  konstateras att  de  kvinnor  som  uttalat  
var  riktade  mot  den  mänskliga individens välfärd i sina 
tankar, sitt levnadsmönster, inte funnit någon hjälp att 
formulera detta i  sin  yrkesomgivning,  eller  att integrera  sig  
själva  med yrket.  Detta är ytterst allvarligt,  eftersom det  be-
kräftar farhågor  som  finns  bland  kvinnor inom utbild-
nings- och  forskningsorgan  inom  det  tekniskt-naturveten-
skapliga  området. Det  finns frågor  som vi  mäste  ställa oss i 
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det  här sammanhanget.  Dels  måste  vi  fråga vilken  sorts liv 
de  kvinnor  som  förväntas vara förnuftiga och satsa  på  in-
genjörsyrket förväntas leva.  Dels  måste  vi  fråga oss  om det  
pä  dessa premisser verkligen finns någon  potential  till tek-
nikförändring,  om det nu  är  det som  eftersträvas, i  det  att 
kvinnor att bli  tekniker. 

Jag  vill dock uppmärksamma  en  komplikation:  A.  ena si-
dan, finns det  information  att hämta i  de  förhållanden 
som intervjumaterialet visar,  men  å  den  andra blir det 
farligt att fastna i  de  teoretiska  modeller  som skapat möj-
ligheterna att urskilja ett mönster. Det är  bland  annat detta  
jag  menar när  jag  i kapitlets inledning skriver att det är  en  
svår uppgift att klä detta mönster av ro och oro i ord, utan 
att ge det  en  förstelnad  form  eller göra antaganden som 
förvränger. 

Ett  problem  är att  en  ensidig fokusering  just  på möj-
ligheterna, eller rättare  sagt  aysaknaden av möjligheter, 
inom ingenjörsyrket leder  in  på ett spår som är felaktigt i 
förhållande till vad som kommer fram i intervjumateria-
let. Det är inte  en  uppfattad aysaknad av möjligheter inom 
ingenjörsyrket som motiverat  de  intervjuade kvinnor till 
att bli och arbeta som ingenjörer. 

Det blir också fel att behandla  den  omsorg om indi-
viden som  jag  placerar i  den  kvinnliga kultursfären som 
fullständigt entydig.  Jag  ska här nöja mig med detta konsta-
terande: Det som  den  intervjuade kvinnan i exemplet 
ovan säger om nyttighet - att  man  också måste ge av sig 
själv för att livet ska vara bra - är inte detsamma som att 
till exempel understryka värdet av att vara snuten, ren och 
välstruken, som också kan uppfattas som kännetecken på 
välmående. 

Det är viktigt att förstå att  de  kvinnor som inte riktigt kun-
de  se  målsättningar för sitt ingenjörsarbete, som var integ-
rerade med det som  de  strävade efter i övrigt, inte var illu-
sionslösa människor. Detta kom fram när vi talade utifrån 
andra horisonter än det nuvarandes. 
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Intervjuare:  Vad  tyckte  du  att  du skulle  kunna uppnå, 
förmå  med  dina kunskaper?  Dä,  när  du var ung  flic-
ka? 
Intervjuperson:  Ja, jag  trodde väl  (Hon  skrattar)  Jag  
trodde ju att  man  verkligen  skulle  kunna hjälpa 
människor.  Det var  nog  den  drömmen  jag hade  fram-
för  mig. 

Vi kan då tala om  de  drömmar som inte fått  plats. Men  så-
dant känner vi redan till, och vi kan lika gärna tala om  de  
positiva identifikationer som  en  gång gjordes. Det intres-
santa resultatet gällande  de  berättelser som handlar om  
brist  och oro är ändå att  de  kvinnor som berättade sådana 
historier,  de  som var så tydligt orienterade mot individen,  
en  gång hade skäl att tro att  de skulle  kunna nå sina mål 
inom och genom  just  ingenjörsyrket.  De  kvinnor det här 
gäller hade  under  ungdomstiden övervägt att söka sig till 
vården,  men  ingenjörsyrket var för  dem  ett jämförligt 
eller bättre  alternativ. 

Den  kvinna i exemplet ovan som talade så mycket 
om gemenskap, om att ge av sig själv, om att samarbeta, 
arbetade  under en  period inom vården. Att hon valde bort 
detta och istället blev ingenjör kan  visa  på att vi inte ensi-
digt får fokusera på ingenjörsyrket som sådant, som  en  
motsats till kvinnokulturen, eller det som  Hildur  Ve be-
nämner omsorgsrationalitet (Ve i Gunnarsson och Trojer 
(Edts)  1994 s 43-54,  Gunnarsson  1989). Den  kvinna som 
skrattar lite sorgset åt att hon hade trott att hon  skulle  kun-
na hjälpa människor, talar i det citatet faktiskt om incita-
mentet till att bli  just  ingenjör.  Jag  vill lägga stor vikt vid  
de  "omöjliga" positiva identifikationer som dessa kvinnor 
gjorde. Det  de  berättade vittnade om starka ambitioner vad 
gäller skapandet, och om ett levande tekniskt intresse. Det 
val av specialisering inom ingenjörsyrket som  de  hade 
gjort hade grundats på att  de  trivdes med att utföra och 
planera  de  vardagliga uppgifter som hörde till  den  speciali-
sering som  de  kom att välja. 

Att på allvar beakta detta komplex av influenser 
som  en  möjlighet till  definition  är, som  jag  ser saken,  den  
stora utmaning som kvinnorna här ger oss, som forskare, 
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ingenjörer, fackligt verksamma och  som  debattörer.  Jag ser 
min  slutsats i  det  här stycket  som  ett tänkande i samma  
linje som det  Ewa  Gunnarsson  (1.994)  visar i  sin  avhand-
ling, där hon identifierar  dimensioner av omsorg  i indust-
riarbetet:  Omsorgen  i mellanmänskliga  relationer, omsorg 
om  människan i människa-maskin  relationen  och  omsorg 
om maskiner  och  produkter. 

Om vi  söker kunskap  om teknik,  mäste  dessa  iden-
tifikationers  existens vara själva poängen i  forskningen,  
inte deras eventuella utsiktslöshet.  En identifikation av  
omsorgstänkande  bland  kvinnor i industrin säger oss 
självklart något  om  kvinnor,  det  vill  jag  inte förneka.  Men 
om vi  låter  de  "omöjligt" kvinnliga kvinnornas drömmar 
bli lika verkliga för oss  som  Jules  Vernes  science-fiction en  
gång  var  för  hans  läsare, säger  det  oss också något  om vad 
teknik kan  vara, och därmed också något  om vad den tek-
nik som vi  möter i olika  situationer  är. 
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Sjätte kapitlet 
KVINNLIGT OCH MANLIGT 

Ett kapitel som visar mot slutsatserna.  

En dimension av  förhållandet till  yrket  är  den  där könet 
blir tydliggjort. I  den  här  rapporten har jag  främst använt 
begreppen kvinnligt och manligt för att begreppsliggöra 
detta.  Det  finns  alternativ. Både  köns-,  gender-  och genus-
begreppen6  ligger  nära till hands. Dessa vinner onekligen  
pä  en  större  dynamik  i jämförelse  med de mer  vardagliga 
begreppen kvinnligt och manligt,  samt  pä  att  det  finns  en  
väl uppbyggd  teoretisk apparat  kring  dem. Men jag har  sett  
det som en  omväg, till och  med  något  av en  smitväg, att 
röra  mig med  utgångspunkt i köns- och genusbegreppen. 
Forskningsbegreppen blir artificiella  relativt  vardagslivets  
situationer  och  det kan  inte alltid förbigås. 

För  det var  inte  om genus, eller ens  kön,  som  kvin-
norna talade i intervjuerna. "Kön" spelade ytterst sällan 
någon  roll  i  det som de  sa (används  vid  något tillfälle i beg-
reppet "enkönade arbetsplatser"),  aldrig "genus".  Detta 
oaysett att  det som  dessa begrepp  beskriver  mycket väl  kan  
appliceras  på  intervjumaterialet.  Det som  i stället  har en  
existens är kvinna-man,  kvinnligt-manligt.  Eftersom det  
senare begreppsparet i  det  stora hela bäst svarar mot  det 
som  intervjupersonerna sa,  får det  uttrycka könsaspekten i  
materialets svar på min  frågeställning  om  förhållandet till 
yrkesuppgifterna.  

Det här kapitlet handlar om detta svar så som det uttryck-
tes i kvinnornas explicita uttalanden. På så sätt är det ett re-
dovisande kapitel.  Men  när  jag  här handskas med kvinn-
ligt-manligt tydliggörs också vissa epistemologiska-ontolo-
giska  problem  som det blivit  en del  av projektets slutsats 
att formulera. Bilden av kvinnligt-manligt kan ses som  en  
förtätad bild av flera frågeställningar som accentuerats i  in- 

6  Se  till exempel  Harding  (1986, 1987),  Hirdman  (1990),  Gatens  (1991),  
Liljeström  (1990),  Gunnarsson  (1994).  
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tervjumaterialet. Därför visar kapitlet också mot  de  över-
gripande slutsatser och diskussioner som svarar mot detta 
inledande projekts huvudsakliga frågeställning: Hur frå-
gorna ska ställas, så att det verkligen blir möjligt att svara. 

Med kvinnligt och manligt samlar  jag  upp det som kvin-
norna uttrycker med  just  dessa ord,  men  också med "kvin-
na",  "man",  "tjejer" ... och så vidare, till exempel:  

1. Intervjuperson: Där  jag  tillför något kvinnligt är att 
"äran" är inte så viktigt.  

2. Intervjuperson:  Men sen  är det väl också mycket det, 
att karlar ... där är det lite tävlingsandan.  Den  finns 
där. Alltid.  

Just  detta att handskas med begreppen kvinnligt och man-
ligt,  har  i och för sig ofta något av motvillighet över sig  
bland  kvinnliga ingenjörer.  Jag  kan också  se  att  den  inställ-
ningen i vissa situationer finns kvar hos mig själv, trots 
att  jag  mötte  den  feministiska diskursen och det medvetet 
kvinnopolitiska vardagssammanhanget som  en  befrielse.  

Den  här motviljan är lätt att förklara.  Om  vi ska er-
känna och uttrycka helheten av vilka vi är, är det främst i 
mellanrummen som vår tillvaro finns. Det är i mellan-
rummen, där kvinnligt och manligt tänks bort eller där 
verkligheten tänks om, som vi kan finnas. Detta uttrycktes  
konkret  i alla  de  intervjuade kvinnornas berättelser. Ne-
danstående citat är ett exempel på ett uttalande om detta: 

Intervjuperson: Någonting  jag har  är att  jag  åskådlig-
gör i  diagram. Jag kan  tänka:  "0, vad fint  att göra ett  
diagram på det  här!"  Om man var på en  sån här kvin-
nokonferens  skulle de kalla det  här ett typiskt manligt 
beteende.  Men det  är ett  yrke. De  fiesta  kvinnor  har  
inte lärt  sig  att använda  det  här. 

Denna svårfångade  postion  blir också märkbar då intervju-
materialet ska sammanställas. Samtidigt som  jag  då måste 
ta hänsyn till  just  detta "nya" eller "ovanliga", som i ovan- 
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stående citat,  finns  det  "gamla" kvar.  Vi kan  till exempel  se  
tillbaks  pä  vad som  blir benämnt  teknik  och  pä  vad som  
benämns att inte räknas  som teknik  i  det  föregående  kapit-
let. En  tankekedja konstrueras:  Teknik  är ett flummigt beg-
repp -  Så jag  vet egentligen inte  vad du  menar;  Men teknik  
är  stål  och olja -  Stål  och olja är manligt; Att  sy  räknas inte  
som teknik  - Textilier är kvinnligt. 

Kvinnligt och manligt i intervjumaterialet.  

En roll som det  kvinnliga  har  i intervjumaterialet är  som  
bekräftelse  av  kvinnan i hennes yrkesutövande. Fyra  av de  
intervjuade kvinnorna uttalade klara sådana  identifikatio-
ner.  Dessa positiva  identifikationer  fanns  sedan de  uttalats 
kvar oemotsagda i kvinnornas hela berättelser.  Det som av 
dem  själva "markerats"  som  ett kvinnligt kompetensom-
råde  var sådant som  kvinnorna talade mycket  om,  och  
med  säkerhet. Att vara prestigelös, och därför kunna 
samarbeta  med  människor  på  olika nivåer i företaget  kan  
till exempel,  enligt den  enskilda kvinnans uppfattning, 
vara kvinnligt och  en  önskvärd egenskap  hos en  ingenjör. 
Att vara noggrann och inte lämna ifrån  sig  ohållbara lös-
ningar likaså, liksom att  ha en  djupt inpräglad känsla för 
att hushålla  med resurser.  Sådana  associationer  färgade 
kvinnornas tekniska  diskussioner, var  och  en  pä  sitt  eget  
sätt. (Samtliga exempel är hämtade från intervjumateria-
let.)  

Det  finns inget förvånande i  de identifikationer av  
kvinnlighet och yrkesverksamhet  som gjordes  i inter-
vjuerna,  de kan  kännas  igen  från många sammanhang.  
Till en del kan man  också tänka  sig  att  med en  smärre fö-
rändring  av  ordval  kunde  i  stort  sett samma  identifikatio-
ner ha  kopplat  god  yrkesverksamhet  med  manlighet.  Men 
det  är värt att lägga  märke  till att dessa  associationer gjor-
des  och att  de gjordes så som de gjordes. Det  hör  också till 
saken att  den  här  typen av  koppling  kom spontant,  utan 
frågor från  min  sida. 

När det i kvinnans egna ögon positivt kvinnliga hos hen-
ne själv disharmonierar med yrkesnormen kan det, enligt 
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utfallet i intervjumaterialet, ge ett godtaget, såväl som ett 
oönskat (partiellt) främlingskap i förhållandet. Ovan i 
kapitlet Drömmar och ordningar ser vi exempel på bådade-
ra. I intervjumaterialet blir det tydligt att i  en  miljö som 
efterfrågar och är öppen för kvinnornas, som  de  själva ut-
trycker saken, "kvinnliga" egenskaper, kan kvinnorna få 
genomslag för  de  arbetssätt som följer av dessa.  Men  oav-
sett om  den  enskilda intervjupersonen erfar ett sådant 
uttalat erkännande av sitt personliga arbetssätt eller inte, så 
kunde  de  intervjuade kvinnorna bära bilder där kvinnliga 
egenskaper och ingenjörsverksamhet är i harmoni med 
varandra och stärker varandra. 

Också sådant som  en  enskild kvinna själv uppfattade som 
negativa egenskaper hos  en  ingenjör, kunde för henne va-
ra kvinnligt.  

Den  negativa sidan av kvinnlighet var för  en  av 
kvinnorna att inte våga. Oförmågan att våga, kanske  man  
kan kalla  den,  och när  den  uttalades så hade  den  specifikt  
en  riktning mot teknik. Explicit hade manlighet då  den  
motsatta innebörden. Det kvinnan sa var, i  min  samman-
fattning, att manlighet i förhållande till teknik (förstått 
som "tekniska ting") är att våga. Att våga prova, att våga 
låta något gå sönder är att skaffa sig praktisk erfarenhet, 
menade sageskvinnan, och sa att  den  praktiska erfarenhe-
ten egentligen ger  en  bättre kunskap än  en  enbart teoretisk. 

I intervjumaterialet står både det positiva och det negativa 
kvinnliga genomgående i  relation  till det annorlunda 
manliga. Det manliga kan vara sämre och bättre.  Prestige-
hunger  kan till exempel identifieras som  en  generellt 
manlig egenskap vilken är  negativ  för ingenjörsverksam-
heten. Ibland är det manliga varken mer eller  mindre  
önskvärt än det kvinnliga. Ibland är det  en konstruktiv  
skillnad i arbetet.  

De roller  som det manliga får spela i det ovanstående är ge-
nomgående något utanför kvinnorna.  Men  något annat 
börjar antydas i det korta referatet ovan, där  en  manlig 
motsats (att våga) är något bra hos  en  ingenjör. Det manli- 
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ga som något att sträcka sig emot är också  en del  av interv-
jumaterialets  information. 

Om  vi går vidare i nämnda kvinnas berättelse, så såg 
hon att mönstret, att som kvinna inte våga i förhållande 
till teknik, går igen också hos  barn.  Hon  försökte, berättade 
hon, hjälpa sina döttrar att slippa känna detta  hinder  
genom att uppmuntra  dem  att prova.  Hon  ville också vå-
ga, hon sa sådant som:  "Jag  vågar inte fullt ut än, för att...". 
Samtidigt gav hon uttryck för erfarenheten att kvinnor 
måste vara dubbelt så bra som män för att accepteras som 
yrkesutövare, och det kan ju knappast vara  en  underlät-
tande omständighet i sammanhanget.  Men jag  uppfattar 
detta som något hon såg sig personligen  ha en  viss 
kontroll över, något hon trots allt kunde puffa i  den  rikt-
ning hon såg som önskvärd.  Hennes  perspektiv gick här, 
som  sagt,  utöver henne själv. Andra kvinnor, som flickor 
i skolåldern, som döttrarna, finns med i bilden av erövran, 
förbättring. 

Att erövra, att tillägna sig, något av det manliga och 
därmed vidga ramarna för  sin  existens var också  en  ingre-
diens i intervjuerna med  den  kvinna som valde att gå tek-
nisk linje på gymnasiet av äventyrslystnad.  Ja,  hon sa ut-
tryckligen att hon hade tyckt att det var spännande att  se  
om hon  skulle  klara av det! När  den  kvinnan talade om  
sin  utbildning inom det tekniska området, fick  jag  bilden 
av  en  lustfylld expedition  in  i  en  okänd manlig värld. Så 
småningom blev det annat som blev det viktiga med att 
vara ingenjör,  men  det första incitamentet till att bli ingen-
jör var ändå spänningen i att  se  om hon  skulle  klara av  en  
resa i det manliga. Projektet "att bli ingenjör" var för  den  
här kvinnan något som i sig tilltalade hennes fantasi, nå-
got som hon  en  gång med spänning och förväntan gick 
och tänkte på. 

Detta är alltså  en roll  som det manliga spelar i intervjuer-
na: Upptäckandet, utsträckandet. Teoretiskt kan det tolkas i  
relation  till  den  trancendens (överskridande)  (Beauvoir  
1976)  ligger i det manliga. "Spjutspetsteknik" är manlig, 
och så vidare.  Men  det kan också tolkas inom  en ram  av 
vishetstradition. För att nå kritisk kunskap (till exempel bli 
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läkekunnig,  se  något  som  inte tidigare blivit  sett,  eller få 
den  andliga styrkan för  en  svår uppgift), måste individen 
lära känna och integrera  både det  manliga och  det  kvinn-
liga  hos sig.  Att förena motsatserna är  en  nödvändighet för 
växandet, för  det  sanna  livet eller den  sanna kunskapen  
(Jung  1965,  Haugen  1994,  Keller  1985  ffa  kap 3).  Förstått  så  
gör kvinnan detsamma i ett utsträckande  mot  det  manliga,  
som en man  i utsträckandet  mot  det  kvinnliga. 

Hemortsrätt. 

Helheten av uttalanden om kvinna-man,  kvinnligt-man-
ligt i intervjumaterialet visar på  en  odefinierad  situation.  
Helhetsbilden blir  en  balansakt mellan förändring och 
icke-förändring i förståelsen av kvinnligt och manligt. I  
segment  kan ordning uttryckas,  men  helheten tycks svår-
definierad. 

I det som tecknas i berättelserna spelar kvinnligt och 
manligt flera olika  roller.  Dels är kvinnligt och manligt 
verktyg som kvinnorna själva använder, till exempel för 
att skapa mening.  Men  kvinnligt och manligt är också 
krafter som verkar i förhållande till kvinnan, oaysett hen-
nes egna intentioner och projekt. Det handlar om könets 
icke-varande, om vinnande av det manliga,  men  också om 
det kvinnliga som både kvalitet och utgångspunkt.  En  hel-
het kan eventuellt tolkas  in  genom strävandet efter integ-
rationen, det utsträckande till manligheten som  jag  besk-
river ovan.  Men  det är nödvändigt att notera att utgångs-
punkten i  de  intervjuades berättelser alltid var identifika-
tionen med det egna könet. Utgångspunkten, att vara 
kvinna, kan också vara det som ordnar helheten. 

Utifrån det som rapporteras i kapitlet om ordet teknik kon-
struerade  jag  ovan  en  tankekedja: Teknik är ett flummigt 
begrepp - Så  jag  vet egentligen inte vad  du  menar;  Men  
teknik är stål och olja - Stål och olja är manligt; Att sy 
räknas inte som teknik - Textilier är kvinnligt.  Den  här 
kedjan  har en  fortsättning: Det är  for  att skapa, förvalta och 
använda teknik som ingenjörer utbildas och anställs.  Har 
jag  då som kvinna hemortsrätt i ingenjörsyrket?  Jag  menar 
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att intervjumaterialet pekar på att relaterandet till det 
kvinnliga som  en  utgångspunkt för bra ingenjörsarbete, är 
ett sätt att skaffa sig tolkningsföreträde i  sin  egen värld. Det 
är, med andra ord, att göra anspråk på hemortsrätt i yrket.  

Jag  ska förklara  vad jag  menar  med  att vara kvinna  kan  
vara  det som  till sist ordnar helheten.  Vi ser  pä  ett exempel 
där detta  får en  koncentrerad  form.  I  det  här exemplet  lig-
ger  symbolernas  kraft  inte i  ord  utan i  ting,  i miljö.  Det  val-
da exemplet  leder  också djupare i  en  riktning  av tolkning 
av  utsagorna kring kvinnligt och manligt,  den som  ovan 
skisseras.  

En  av  de  kvinnor som  jag  intervjuade var mycket tacksam 
över  de  kvinnliga anställda "på golvet" som fanns på hen-
nes arbetsplats. • Denna tacksamhet kan ses som bärande  
information  i sig, sageskvinnan berättade på annan  plats  i 
intervjuerna om sitt eget intresse för heminredning, att sy 
gardiner och så vidare.  Men den  måste också ses mot  en 
fond  av oro.  Hon  berördes illa av att språket på hennes ar-
betsplats kunde vara öppet aggressivt mot  den  kvinnliga 
kroppen. I nedanstående citat är det, som  sagt,  ting som ta-
lar till henne: 

Intervjuperson:  Det  blir renare och  det  blir lite pyntat 
i fönstren,  ja  trivsammare.  Som på  X-avdelningen, 
där  har vi  ju väldigt trivsamt och där jobbar ju  de  
fiesta  kvinnorna. Där hänger inga porrbilder  heller,  
pä  väggarna,  som det  gör  pä  många andra platser.  Dit  
är  det  trevligt att  komma. 

Rent  och pyntat blir  en  helt annan sak än porrbilder. Vi 
kan förstå det så, att utgående från individens perspektiv 
agerar omgivningen relativt henne själv.  Den  underlättar 
eller försvårar för henne.  Den  verkar med eller mot hen-
ne. Givet att  en  förhandling om kön tar  sin  början redan i 
och med valet av  en  ingenjörsutbildning, är det ändå  en 
person  med kvinnligt kön (i  min  undersökning) som tar 
emot omgivningens  signaler  och ger  dem  deras värde. Det-
ta gäller både direkt mänsklig kommunikation och kom- 
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munikation genom  symboler, ting, procedurer. (Se t ex  
Wald6n  1990,  Cockburn  1985, 1991,  Lupton  1993,  Vehviläi-
nen  1991, 1994,  Keller  1985,  Aurell och Danilda  1994)  

I  den  tolkning  jag  gör här finns alltså manligt och kvinn-
ligt som krafter som verkar i riktning mot individen,  men  
som också kan tas i bruk av henne, för att tjäna henne. Vi 
kan exempelvis tänka oss att gardiner och pynt gör kvin-
nan till ramgivande, till hemmahörande, medan porrbil-
derna signalerar henne som utanförstående och existeran-
de på omgivningens villkor.  Den  här ovan citerade kvin-
nan talade ytterst sällan i  termer  av kvinnligt och manligt 
som bärande/varande generella egenskaper.  Hon  talade i 
stället, som ovan, om bestämda platser och situationer. 
Förståelsen av informationen i hennes mönster här  har  
blivit något av  en  nyckel också till  min  förståelse av inter-
vjumaterialets innehåll av bestämningar av kvinnligt och 
manligt. Utsagor om kvinnligt och manligt blir ofta svåra 
att handskas med när  de  förstås  just  som bestämningar.  
Den  typen av förståelse tenderar att låsas  fast  i  en  motsätt-
ning till det behov av existens utanför könets ramar som 
dessa bestämningar uppenbart existerar parallellt med.  
Men  om vi i stället för att förstå dessa utsagor som uttryck 
för institutionalisering, bestämning, förstår  dem  som red-
skap och krafter, som agenter, uppträder inte denna lås-
ning. Det blir inte vad kvinnligt  respektive  manligt är det 
kommer att handla om när  jag  söker  information,  utan 
om vad kvinnligt och manligt  har  för  aktiv  innebörd i  den 
situation  där  den  enskilda befinner sig.  (Ex.  skapa  legitim  
tillhörighet i  en  miljö eller verksamhetstyp.) Det blir inte 
institutionerna vi sysselsätter oss med, utan agenterna, så 
som  de  existerar då  de  uppfattas eller frammanas av ett 
subjekt. 
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Konklusion  och diskussion 

Sjunde kapitlet  
EN SUBJEKTIV  VERKLIGHETSDIMENSION 

Bortanför ramarna. 

Det är ett utmärkande  drag  i det här projektet att  jag  egent-
ligen inte kom att använda  den  struktur som gjordes upp 
för intervjuerna i det vidare arbetet. Det är rimligt att fråga 
sig varför det blev så.  Ur en  pragmatisk synvinkel, både 
forskarens och ingenjörens, syns det mig fortfarande att  de  
fyra teman som skissades upp  (se  kapitel Intervjuerna) är 
väl funna.  De  är robusta, som förhållanden måste  de  alla 
vara möjliga att identifiera hos varje ingenjör.  Men  
antagligen var  just  detta  den  strukturens svaghet. För i  de  
ovanstående kapitlen kan vi  se,  att i stället för ett inpas-
sande i  en  med säkerhet existerande verklighet,  har  forsk-
ningsarbetet kommit att handla om ett ifrågasättande av 
densamma. För att kunna handskas med intervjumateria-
let  har jag  varit tvungen att bortse från det  jag  (eller "vi" i 
någon mening) vet.  Jag har  närmat mig ett område där 
detta vetande inte alltid  har  någon existens; det vi vet om 
(ordet) teknik, det vi vet om ramarna för ingenjörsverk-
samheten (dess  natur),  det vi vet om kvinna och  man.  

Redan  på  teoretiska  grunder,  till exempel utifrån  kultur-
vetenskapliga (Hannerz  1982,  Waldens  1982, 1990)  och 
kunskapssociologiska  (Berger  & Luckmann  1979)  sådana,  
kan  förutses att  det  ordnade inte  kan  fånga erfarenheten  
hos den som  existerar mellan ordningarna,  eller  där  ord-
ningen  tänks  bort. Resultatet av den  här presenterade  stu-
dien  bekräftar  just  derma  förutsägelse.  

Men  hur  det  i stället är ordnat,  om vi  inte  kan  besk-
riva  situationen  i  termer av det vi  känner till,  kan vi  ju 
definitionsmässigt inte veta.  Med  utgångspunkt i Waldens  
kulturteori kan vi  tänka oss att kvinnliga civilingenjörer 
antingen existerar i båda,  eller så  i  ingen av  könskulturer- 
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na  och alltså oplacerat i teknikkulturen.  På  ett sätt  vet  vi 
det  inte förrän "efteråt", i  historiens  ljus.  Det har  att göra  
med konsolidering av  erfarenheter.  Vi kan  idag ställa frå-
gor, tänka oss  en  framtid,  men de  måste ju ändå alltid vara 
framskrivningar  av det som  varit. (Belsey  1993,  Taylor  
1985) 

Den  struktur som i stället för  den  inledande kom att bära 
förståelseuppbyggnaden och  den  slutliga  formaliseringen  
av källmaterialet var kontakten med kvinnornas upple-
velser. Upplevelser av ord, upplevelsen av att vistas i ett  
rum  som är ordnat på det eller det sättet.  Om jag  inte kan 
förlita mig på det som  jag  och andra "vet" om det existe-
rande, förefaller det ändå möjligt att vända sitt sökande 
mot upplevelserna hos  de  människor som "händelsevis", 
"för tillfället" förkroppsligar  de  aktuella och i förändring 
stadda institutionerna; kvinna, teknik. Även om dessa 
upplevelser  skulle  vara osorterade.  

Om jag  ska försöka förstå eller förklara syns mycket av  den  
problematik som funnits  ha  bestått i svårigheter att defi-
niera informationen i intervjuerna. Intervjuernas  infor-
mation  både bekräftar och motsäger det språk som är me-
diet för både informationen och dess formalisering. Det 
handlar om ett förhållande till det existerande och det 
möjliga både i  de  intervjuades berättelser och i mina för-
sök att återge  dem.  Vad betyder ordet teknik? Hurdan in-
genjör är det möjligt att vara? Att reflektera kring språket 
kan därför tänkas ge  information  både om villkoren för 
det förhållande som undersöks, och om  de instrument  
med vilket undersökningen  har  att utföras. 

Vi kan betrakta detta både bokstavligt och bildligt: 
Vad  har  vi för ord att handskas med?,  respektive:  Vilken 
ordning av verklighet representerar  de  ord vi  har  att röra 
oss med? Vare sig språket "gör" verkligheten eller inte, 
själv menar  jag  att det inte är så enkelt  (TACK  OCH LOV!), 
så  har  språket här satt möjligheternas ramar. Det gäller till 
stora delar för intervjuerna och bearbetningen,  men  fram-
för allt gäller det rapporteringen.  En  forskningsrapport är  
en  formalisering, och det formaliserande mediet är i det 
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här fallet det verbala språket. Det handlar om ett språkspel, 
om ord,  men  även om typ av språk. Åtminstone kan det 
symboliseras av ett sådant språkspel, eller rättare  sagt  två. 
Det  jag nu  tror mig  se  är att det finns två strukturer som är 
aktiva i upprättandet av  den  svårhanterliga  formen. 

Den  ena  strukturen  vill  jag  hänföra till  den  kvinnliga in-
genjörens  position som  varande mellan två grundläggan-
de  institutioner  i samhället. Detta  har  berörts  pä  flera plat-
ser i  rapporten. Det jag  vill  påstå  är att dubbelhet, vaghet 
och tystnad i  det  här stycket gör  det  nödvändigt att placera  
sig  i  det  här och  nu som  finns i varje utsaga och i varje 
tecknad  delsituation.  

Denna slutsats  kan  teoretiskt underbyggas  av Char-
les  Taylors  (1985) teori om  språket  som  speglande  det som  
är gånget och konsoliderat i  en  dominerande  diskurs.  
Taylor konstaterar i  den  uppmärksammade artikeln  Inter-
pretation and the  Sciences  of  Man,  att samhällsvetenska-
pen omöjligen  kan  göra förutsägelser,  på grund av den  
egenhet språket nödvändigtvis  har: Det  speglar  det som  
varit, händelser  som  konsoliderats i  det  intersubjektiva.  
Den  slutsats  jag  drar  ligger  mycket nära Taylors resone-
mang.  Men jag går  ett  steg  vidare, och konstaterar att den-
na egenskap  hos  språket  kan  orsaka svårigheter också för 
förhållandet till  nutiden.  Detta när  den del av nutiden 
som vi  betraktar är  en aktiv  zon  av  förändring  av vår  
verklighet. 

Språk och verklighet.  

Men  dubbelhet, vaghet och tystnad kan tänkas  ha  ytter-
ligare  en  sida, bära på ytterligare  information. Den  andra 
struktur som tycks mig vara  aktiv  i upprättandet av  den  
svårhanterliga  formen  är själva forskningspraxis, dess 
språkbruk och  den  verklighetsbild som det i forsknings-
sammanhang naturliggjorda språket reproducerar. Här 
kan refereras till  de  osynliggöranden som Walcldn  (1990)  
och Löfgren  (1982)  beskriver,  se  kapitel Kvinnokultur, tek-
nikkultur. 
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Detta kan  visas  genom  en  rekonstruktion av  min  egen 
språkanvändning i kapitlet Drömmar och ordningar: 

Att förstå, göra förståeligt, det intryck som intervjumate-
rialet gav om det som beskrivs i det kapitlet var mycket 
komplicerat.  Den  text som presenteras i  den  här rapporten,  
har  föregåtts av såväl utkast på svenska som bearbetningar 
och presentationer på det engelska språket som delvis byg-
ger på andra nyckelbegrepp än  dem  som här  har  använts 
(Uddn  1994, 1995b).  

Det  är  en  huvudpoäng att i försöken att göra  materialet  
gripbart  har jag  sökt  på  två håll.  Å den  ena sidan  har jag  
försökt använda  så  "objektiva", precisa, forskningsmässiga 
uttryck  som  möjligt: "Betydelsen  av  uttalade syften", "till-
gången till  kollektivt  utformade formuleringar och  meto-
der",  "tillgång till förklaringsram",  "personligt  engageran-
de  idéer". A den  andra,  har jag  använt sådana  ord som  di-
rekt  svarar mot  de  individuella  incitament som  kvinnor-
na uttryckte. Ett  av  dessa  ord var  längtan,  eller (eftersom 
jag under den  tidsperioden främst  skrev  för  en  internatio-
nell  publik):  Longing.  

Längtan  var  ett begrepp  som jag  själv förde  in under  
ett  skede av  arbetet,  som en  hjälp att förstå och strukturera 
intervjumaterialet. I senare  skeden har jag  inte sett något  
behov av ordet,  möjligen för att  det  faktiskt inte bär  på  nå-
got klargörande i  det  här  fallet.  Möjligen  var det  för att  jag 
av  människors  reaktioner  förstod att  det  förvirrar läsaren  
av  ett akademiskt arbete att möta detta  ord.  I stället  har jag  
kommit att använda  ordet  dröm.  Det ordet  är, till skillnad 
mot  det  förra, hämtat från  de  intervjuade kvinnornas 
språkbruk.  Vi kan  till exempel påminna oss att  en  kvinna 
talade  om  "pojkdrömmen" att bygga flygplan.  Vi kan  också 
återigen  se på  ett  av de citat som  används i  kapitlet  Dröm-
mar och ordningar: 

Intervjuare: Vad tyckte  du  att  du skulle  kunna upp-
nå, förmå med dina kunskaper? Då, när  du  var ung 
flicka? 
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Intervjuperson:  ja, jag  trodde väl  (Hon  skrattar)  Jag  
trodde ju att  man  verkligen  skulle  kunna hjälpa 
människor. Det var nog  den  drömmen  jag  hade 
framför mig. 

Det som jag  försökte fånga  med  olika precisa och forsk-
ningsmässiga uttryck, uttalade  den  här kvinnan  pä  ytterli-
gare ett annat sätt.  Hon  sa:  Den  drömmen  Det  uttrycket  
kom jag  till  slut  att använda i kapitelrubriken.  Det blev  
därmed  en av  grunderna för  den  slutliga  formaliseringen 
av  intervjumaterialet.  

Men  längtan och drömmar är sällan använda ord i 
forskningssammanhang. Varför? Vi kan koncentrera oss 
på ordet dröm. Är det så att det blir oprecist att använda 
det?  Om jag  till exempel frågar "vilka drömmar som får  
plats",  kanske det inte helt förklarar vilka exakta förutsätt-
ningar som ligger i att "drömmar får  plats"? Jag  sökte efter 
precisa och klargörande ord och begrepp. Ändå såg  jag  ett 
behov av att relatera till  den  "subjektiva"  dimension,  där 
drömmar finns. Ordet dröm ger  en  tydlighet, som inte 
finns i konstruktionerna med  de  andra benämningarna. 
Hur kommer sig detta? Möjligen av att vi  har  konkreta - 
om än till dels osorterade - upplevelser och minnen av vå-
ra drömmar, och omständigheterna kring försöken att för-
verkliga  dem. (Eller  kanske det alltför lättvindiga uppgi-
vandet av  dem.)  

Det är fullt möjligt att placera  in den  aktivitet som  jag  äg-
nade mig åt i mitt språksökande, strategierna och förhåll-
ningssätten, i ett teoretiskt vetenskapligt perspektiv. Svå-
righeten ligger inte i att hitta  en  förklaringsmodell, snarare 
att välja mellan alla  dem  som finns. I korthet kan vi rela-
tera till att det västliga industrialiserade samhället i bilden 
av kunskap gör skillnad på känsla och intellekt på ett så 
genomgripande sätt att dessa två uppfattas som hotande 
varandra, nödvändiga att hålla åtskilda.  (Weber 1993/1934,  
Mannheim  1991/1936,  Frykman och Löfgren  1979,  Berner  
1982,  Harding  1986,  Jaggar  1990,  Keller  1985,  Smith  1987,  
Wald&I  1990.)  Manifesterationen och reproduktionen av 
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detta tänkesätt är inte  på  något  vis  något  som  tillhör ett 
förgånget.  En  vardaglig  form av manifestation kan ses  i  det 
kognitivt  psykologiska verk (Eysenck &  Keane  1993) som 
var  kurslitteratur  då jag tog en kurs  i  kognitiv psykologi,  
och  som jag på  någon  punkt  refererar till i  den  här  rappor-
ten. Det  sista redovisande  kapitlet  i  den  boken heter  "Cog-
nition,  Emotion and  Clinical Psychology",  medan  de  tidi-
gare kapitlen benämns  "Language Processing:  Listening  
and  Reading",  "The  Use of Knowledge  in Problem  Sol-
ving",  "Reason  and Decision  Making" osv.  Det  emotio-
nella placeras strukturellt  vid den  kliniska psykologin,  det  
vill säga  vid den del av  psykologin  som  ägnas åt sjukvår-
dens  problematik,  medan  det  särskiljs från språket och  det  
friska beslutsfattandet.  

Jag  ska aystå från att försöka närmare utreda  de me-
kanismer som  finns bakom detta. Däremot  kan jag  kons-
tatera att  man  ofta pekar  på den bild av  instrumentalitet,  
emotionell  kyla och  strikt  beräkning,  ren rationalitet, som  
finns fästad  vid  ingenjörsyrket.  (Se  till exempel  Berner  
1981, 1982,  Sundin  1981,  Waldthl  1990) Men  frågan här, i  
det  ayslutande  kapitel  där forskningsinstrumenten  står  i  
fokus,  gäller ju inte ingenjörsarbetets öppenhet för nyan-
ser.  Den granskning av  detta  som  eventuellt förekommer i  
den  här  rapporten  är  vid det  här  laget  avklarad.  Givet  
ovanstående betänkligheter gällande ingenjörskulturen är 
frågan i stället  om jag  i  min  yrkeskultur i  så  fall  har  större,  
eller  åtminstone motsvarande tillgång till nyanser  som de  
kvinnor  som gav mig  källmaterialet  har  i  sin? Det  är inte 
självklart  så. Men  erfarenheterna från detta intervjupro-
jekt gör  det troligt  att  kvaliteten  i  det  fortsatta arbetet  kom-
mer  att vara  beroende av  ett bejakande förhållande till 
känslan, till varandet i  sin  kropp -  det  emotionella,  det  
subjektiva. 

Här kom alltså  min  övergripande slutsats att ligga i linje 
med  en bred  nutida vetenskapsteoretisk uppfattning om 
kunskapsproduktion. (Vilket inte är att förväxla med  bred  
vetenskaplig praxis, vilken  jag  refererar till i ovanstående 
diskussion.) Att  den  verklighetsbild som reproduceras  har 
en definitiv  koppling till  den  kunskap som forskaren blir 
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förmögen att tillgodogöra sig, "upptäcka",  har  blivit 
vanligt att beakta i  en  seriös analys. (Gulbrandsen  1995,  
Harding  1986,  Johannessen  1994,  Molander  1988,  Smith  
1988,  Taylor  1985)  Mitt ställningstagande kan också ses från 
ett metodiskt-abstrakt  håll. Att synliggöra "tekniken", mås-
te nödvändigtvis innebära att hitta  en  annan utgångs-
punkt än det tankesystem som ger  "den"  dess  form.  
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