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Introduktion 
Detta är en populärvetenskaplig sammanfattning för förstudien ”Genusperspektiv på 
ingenjörers arbetsverktyg i byggplaneringsprocesser”. Förstudie har finansierats utifrån 
en ansökan om ett tvåårigt forskningsprojekt. Tanken var att Avdelningen genus, 
människa, maskin vid Luleå tekniska universitet skulle gå in i ett samarbete med 
dåvarande Avdelningen för byggnadsfunktionslära vid KTH. Docent Folke Björk vid 
KTH var den som tog initiativet att undersöka samarbetsmöjligheterna. Den ursprungliga 
projektansökan utarbetades av författaren, som också utförde förstudien. Under 
förstudien gjorde jag ett besök på KTH och Byggnadsfunktionslära. Tillfället var ett 
seminarium där två pågående examensarbeten inom institutionen presenterades. Folke 
Björk och jag förde också ett informellt samtal om byggforskningen idag, problem man 
upplever och hur jämställdhetsintegrering kan tänkas bidra till sektorn. Jag fick också 
tillgång till aktuell litteratur. Tack till fil.dr Louise Waldén och fil.dr Mia Björk, för 
vänligheten att läsa förstudierapporten och ge synpunkter.  
 
Förstudien omfattade tio veckors arbete och behövde därför avgränsas gentemot den 
tvååriga projektplanen. Det område som valdes ut för förstudien var aktuella sätt att 
förändra teknikvetenskap utifrån en uttalad värdegrund. Bakom detta ligger en 
grundläggande frågeställning: Kan feministisk teori integreras i ingenjörsvetenskaperna? 
Frågan om de sociala/kulturella förutsättningarna för att feministisk teori ska kunna 
integreras i ingenjörsvetenskaperna upplever jag jämförelsevis väl utredd. Däremot är de 
teoretiskt-metodiska förutsättningarna sämre kända.  Detta är i själva verket den mest 
eftersatta forskningsinriktningen inom området genus och teknik, och därmed den 
fördjupning som är mest nödvändig för att med hög vetenskaplig kvalitet kunna gå vidare 
in i ett projekt av den typ som förstudien är menad att förbereda. Frågan är också 
avgörande på annat sätt, därför att om en integrering inte kan ske, framstår den 
feministiska teorins relevans som begränsad för den tekniska sektorn, därmed också det 
möjliga djupet i till exempel mainstreamingprocesserna inom de tekniska 
forskningsråden.  
 

Genus, jämställdhet, mainstreaming, feminism 
”Jämställdhet” och ”mainstreaming” hör ihop med, men är inte innehållsmässigt 
synonyma med ”feministisk”. (Att de begrepp jag valt inte tillhör samma ordklasser beror 
på att jag relaterar till deras meningsbärande grundformer i daglig användning; det är 
innehåll och kontexter jag vill åt.) ”Jämställdhet” syftar till att nå alla människor (och kan 
ofta formuleras som något mätbart, typ ”lika lön”), och för mainstreamingens del handlar 
det om att nå alla verksamheter (inom till exempel stater, EU, FN). Mainstreaming kan 
uppfattas som en skärpning av jämställdhetskraven, men ses ibland som ett hot om 
uttunning av feministisk kunskap. Den feministiska forskningen är en specifik och 
avgränsad verksamhet inte bara i fråga om den kompetens som byggs där, utan också 
genom att den innehåller val av forskningsomgivning, gemenskaper och livsprojekt som 
inte alls är ”allmänna” utan på många sätt mycket speciella. Både sympati och antipati 
kan finnas mellan det som åstadkoms inom jämställdhetsarbete/mainstreaming och de 
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som arbetar med sådana saker, och feministiska forskargrupper. Begreppet ”genus” kan 
användas kopplat till vilket som av de tre områdena och begreppen. ”Genus” och i 
synnerhet dess engelska motsvarighet (och i detta sammanhang teoretiska ursprung) 
”gender” används idag för allt från enkel ”huvudräkning” (då orden kön eller sex skulle 
ha passat minst lika bra), till avancerade teorier. Genus är för mig till vardags ett 
teoretiskt begrepp som beskriver maktstrukturer. Begreppet kön använder jag utifrån 
samma kritiska synsätt. I denna rapport anlägger jag ett sympatiskt 
samhörighetsperspektiv mellan olika miljöer och därmed mellan begreppsdefinitioner, 
utan att i grunden förutsätta annat än partiell och fluktuerande koherens och 
överlappning.  
 

Förändra på värdebaserad grund 
Inom teknikvetenskaperna pågår förändringar hela tiden. Bland tekniker upplevs 
förändringarna som regel komma sig av materiell och ekonomisk nödvändighet, eller från 
inomvetenskapliga framsteg. Värdegrunder anses inte vara inblandade utan tekniken, 
liksom naturvetenskapen, uppfattas som neutral, eller snarare som befinnande sig 
”bortom” sådant som social och kulturell särprägel. Kvinnorörelsen bar under 1970-talet 
en nyfikenhet på, och förväntningar om vad kvinnor i tekniken skulle innebära. En 
förändring av tekniken, av kvinnors villkor? Men intresset svalnade, kanske som följd av 
nedslående forskningsresultat och insikter, kanske av andra skäl. Med mainstreaming och 
med en feministisk vetenskapskritik som vuxit sig starkare och funnit nya allianser och 
inspiratörer i den postmoderna vetenskapsströmningen, aktualiseras från det sena 1990-
talet åter frågan på bred front, om det är möjligt att normativt intervenera i teknisk och 
naturvetenskaplig vetenskapspraktik (det vill säga ”lägga sig i”, förändra).  
 
Preliminära definition för förstudierapporten  
 
Ett ”teknikvetenskapligt verktyg” är ett abstrakt eller konkret verktyg som används till att 
utföra procedurer som har relation till eller direkt syftar till påverkan av materiella 
förhållanden, och/eller till resultat i tekniska system och produkter.  
 
Operationalisera: skapa en procedur, ett arbetssätt som speglar ett önskemål om 
resultatet. 
 
 

Metod 
I förstudien letar jag, kan man säga, efter tips för teknikutveckling på värdebaserad 
grund. Sådana ”tips” tänker jag mig både som handledning för hur man kan gå till väga 
och som tecken på hur långt man kan nå. För ändamålet har jag valt ut fyra exempel på 
texter och presentationer med olika författare/upphovsmän: 
 

• Birgitta Rydhagen är civilingenjör med examen från programmet 
Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet, inriktning kommunal 
teknik. Doktorsavhandlingen Feminist Sanitary Engineering as a Participatory 
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Alternative in South Africa and Sweden presenterade hon vid Blekinge tekniska 
högskola 2002. Avhandlingen vilar på en studie i Sydafrika och en i Sverige, inom 
var sitt VA-tekniskt projekt, i båda fallen i stort enligt frågeställningen: ”Hur ordna 
vatten och sanitet i bostadsområdet X?” Förutsättningarna är dock olika, i Sydafrika 
arbetar hon med ett projekt i ett fattigt sk township av kåkstadskaraktär, i Sverige 
med ett team VA-experter inom en väl utbyggd infrastruktur. 

 
• Olli Salmi är doktorand vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Han har 

bergsingenjörsexamen från Vasa, med en specialisering han själv varit aktiv i att 
skapa. Bland annat tillbringade han del av studietiden i Stockholm, på KTH. Salmis 
projekt hör till området ”industriell ekologi”, och hans metod är att kombinera 
studier av de ansatser som finns för analytisk och normativ utveckling av den 
framväxande ”industriella ekologin”, med studier av den industriella verksamheten 
på Kolahalvön, främst metallframställningen.  

 
 

• Eva Sterner har civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet. Hennes 
doktorsavhandling Green Procurement of Buildings:Estimation of Life-Cycle Cost 
and Environmental Impact presenterades på samma universitet våren 2002, inom 
Avdelningen för stålbyggnad. Delar av doktorandprojektet utfördes inom det 
nationella programmet ”Competitive Building”. Förutom doktorsavhandlingen 
använde jag för förstudien en bandad intervju med Sterner, som gjordes strax efter 
hennes disputation i juni 2002.  

 
• Britt Strandberg är socionom och har, enligt egen utsago ”arbetat hela yrkeslivet på 

Vattenfall”. Materialet jag utgår från i detta referat av hennes förändrande praktik är 
de slides hon använde vid ett seminarium i Boston,”IGEPT 2002”, med status som 
pre-conference meeting inför AAAS årskongress (American Association for the 
Advancement of Science). Jag var med och lyssnade och förde anteckningar under 
presentationen i Boston, samt fick utskrifter av de slides Strandberg använde. Inför 
mitt referat och analys talades vi också vid i telefon (4 mars 2003).  

  
 
Jag har valt exemplen ämnesmässigt förutsättningslöst, det vill säga utan att ha som krav 
att de ska ha att göra med byggande eller byggnader. Jag kräver heller inte att 
jämställdhet eller genusperspektiv ska vara drivkraften för de olika författarna. Till 
exempel så har miljörörelsen hunnit längre i att utforma konkreta tekniska alternativ än 
jämställdhetsrörelsen och feminismen, och dess mål har vunnit större acceptans bland 
tekniker, företag och myndigheter. Det är naturligt att försöka lära av de framsteg som 
gjorts i miljöns och ekologins tecken.  
 
De fyra exemplen på förändringsarbete laborerar alla med olika metoder och verktyg. De 
speglar olika personers val, och olika ämnesmässiga och organisatoriska tillhörigheter. 
Både det strikt ingenjörsmässiga (det vill säga sådana sysslor och frågeställningar som 
mest bara ingenjörer ägnar sig åt), och ingenjörsvetenskapens samhörighet med 
naturvetenskapen samt tillhörighet i industriella organisationer avspeglas. Men exemplen 
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har det gemensamt att de tillför något nytt i termer av operationalisering av 
värdegrunder in i den tekniska praktik de vänder sig till. Detta har varit mitt 
huvudsakliga kriterium. 
 
Slutligen sammanställde jag i förstudien mina mer förutsättningslösa iakttagelser från 
exemplen i relation till byggplaneringen, eller snarare till de tankar mina kontakter med 
dåvarande Avdelningen för byggnadsfunktionslära gav, samt den litteratur Folke Björk 
gav mig. Särskilt fastnade jag för en antologi publicerad 2003, Construction Process 
Improvement, där 21 doktorander inom programmet ”Competitive Building” bidrog med 
var sin text. Redaktörer och författare till introduktion och summering är Brian Atkin, Jan 
Borgbrant och Per-Erik Josefsson. 
 
Min bakgrund påverkar givetvis mitt urval och de frågor jag ställer. Jag kan inte märka en 
förändring i en verksamhet som jag inte kan urskilja detaljerna i lika bra som i en som jag 
känner väl. Jag har valt exempel jag själv kan se innebär en förändring. Det förenklar för 
mig att urskilja tillvägagångssätten, och i första taget att ens se att det handlar om 
operationalisering av normer, att de fyra exemplen relaterar till teknikområden och 
verksamheter som jag någorlunda känner till. Jag har utbildning från Bygg- och 
anläggsningsteknisk linje på gymnasiet, och jobbade en del med enklare teknikerjobb i 
den sektorn under skoltiden och strax efter att jag 1979 avslutat gymnasiestudierna. Jag 
läste sedan till Bergsingenjör på Tekniska Högskolan i Luleå. Jag jobbade lite som 
forskningsingenjör inom metallurgi och inom restproduktteknik på LTU, och sedan som 
utvecklingsingenjör på ett verkstadsföretag. Under en mammaledighet 1990 läste jag min 
första doktorandkurs i feministisk teori samt kritik av teknik och naturvetenskap, blev 
intresserad av det tvärvetenskapliga arbetssättet inom den feministiska forskargrupp som 
fanns i Luleå, valde att finnas kvar i miljön, och 2000 tog jag teknologie doktorsexamen i 
arbetsvetenskap med avhandlingen Tekniskt sett av kvinnor: Kvinnors examensarbeten på 
civil- och bergsingenjörslinjerna Tekniska högskolan i Luleå 1971-1993.  
 
 

Teori 
Kvinnoforskningen och feminismen har kritiserat öppet kvinnodiskriminerande och 
påvisat ”dolda” manscentrerade värderingar i olika vetenskapers verktyg sedan 1970-talet 
(och dessförinnan). Det finns god kännedom om ojämlika sociala kontexter för teknisk 
utveckling. Det har också påvisats kvinnofientligt präglade psykosociala ursprung för 
teknisk och naturvetenskaplig praktik sådan vi känner den idag. Men det är ett problem, 
att så länge som de teorier och metoder som kritiseras i praktiken framstår som de enda 
möjliga, kan deras partiskhet inte göras särskilt trolig. Det ”enda möjliga” är ju det 
”universella”.  
 
För att strukturera förstudien relaterar jag till två strategier för feministisk analys av 
teknik- och naturvetenskaperna, som tecknats av Christina Mörtbergs respektive Evelyn 
Fox Keller. Jag har koncentrerat intresset till de delar av deras arbeten som behandlar 
teknikens och naturvetenskapens verktyg utifrån den vardagliga användningen av dem i 
vetenskaplig och teknisk praktik. Därmed kommer det som på bred front kan kännas igen 
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som ”feministiskt” eller ”genusperspektiv” i bakgrunden. Vad en feministisk och/eller en 
genusteoretiskt informerad teknikvetenskap ska innehålla, och vad deras mål ska vara är 
heller inte något självklart, utan ett ämne för (minst) en förstudie i sig. Är målsättningen 
att ge utrymme för kvinnor eller för identitetsvariation bland både kvinnor och män? Ska 
en genusteoretiskt informerad teknik göra kvinnors vardag enklare och tryggare, eller ska 
den motverka kategorisering av människor efter kön? Är ökad jämställdhet inom den 
tekniska och naturvetenskapliga sektorn sammanhörande med arbetet för ett ekologiskt 
hållbart samhälle? Eller blir kvinnor gisslan genom att pekas ut som ”lösningen” på ett 
ohållbart resursutnyttjande? Detta är några frågor jag enligt min erfarenhet blir aktuella i 
skeden av konkretisering av feministiska tekniska projekt (vilket än så länge är något 
sparsamt och glimtvis förekommande). Helst ska det givetvis finnas utrymme att arbeta 
med frågor om syfte, teori och metod långsiktigt och integrerat. Mörtberg och Keller 
kommer från olika vetenskapliga bakgrunder, därför är det intressant att jämföra deras 
arbeten. Teknologie doktor i Genus och teknik Christina Mörtberg har en 
utbildningsbakgrund som matematiker och yrkesbakgrund från dator- och 
informationstekniken, där hon tillhörde de första gängen som började arbeta för svensk 
industri inom denna sektor på 1980-talet. Evelyn Fox Keller är en av de mest 
inflytelserika feministiska tänkarna inom det naturvetenskapliga området. Från en 
bakgrund som forskare inom biofysik har hon utformat metoder för feministisk analys av 
naturvetenskaplig produktion, som är meningsfulla inte endast som kritik utan också kan 
betraktas som ansatser för förändrad praktik. Jag har vänt mig till vardera ett av deras 
arbeten för denna förstudie; ett seminarieunderlag av Christina Mörtberg från 2002, In 
dreams begin responsibility – feministiska alternativ till (teknik)vetenskapen, respektive 
Evelyn Fox Kellers bok Secrets of Life, Secrets of Death: Essays on Language, Gender 
and Science från 1992.  
 
Christina Mörtbergs text lägger tonvikt på förhandlingar och hur resultat av förhandlingar 
blir naturaliserade, betraktade som självskrivna förutsättningar. Det är förmodligen få 
verksamheter där man är så medveten om förhandlingar och deras inverkan på en 
verksamhet och på enskilda projekt, som inom byggforskningen och byggsektorn. 
Kritiker och intressenter arbetar ständigt för att förändra föreskrifter och 
tillvägagångssätt, och för att påverka definitionerna av vilka som är de ”legitima” 
intressena i dessa förhandlingar. Det jag anser Mörtberg kan bidra med är dels att hon går 
ett steg djupare än vad som vanligtvis görs, och påpekar att också de verktyg som 
betraktas som ”neutrala” förutsättningar för systemkonstruktion (det vill säga teknisk 
planering, som givetvis också kan vara byggplanering), har en historia av förhandlingar 
bakom sig, dels att hon pekar ut var dessa förhandlingsresultat finns inlagrade, nämligen i 
tecken och förhållningssätt till (tolkningar av) dessa tecken.  
 
Kellers handlar om relationen mellan kultur och natur, eller som man också kan uttrycka 
saken, mellan praktik, representation och materia. Vetenskaperna arbetar genom 
representationer, det vill säga genom uppsättningar av teorier, praktiker och genom 
delade uppfattningar om hur symboliska system ska tolkas och användas. När 
representationer matchar möjligheter som erbjuds av den materiella verkligheten, leder 
detta till vad Keller benämner ”effektiv kunskap”, det vill säga sådan som erbjuder 
epistemologisk och teknologisk framgång. ”Framgången” liksom ”effektiviteten” är 
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tveeggade, betonar Keller. Är exempelvis atombomber ”effektiva” ur varje synvinkel 
sett? Det centrala faktum som måste beaktas är att det finns uppsättningar av 
representationer som bäddar för interaktion med den materiella verkligheten bortom 
språk och kultur. Även om vi inte längre tror att vetenskapen ”speglar” naturen, kan vi 
inte trovärdigt påstå att den i stället speglar kulturen (eller partsintressen). När Keller 
skriver som biofysiker blir interaktionen med det materiella och med naturen tydliggjord, 
en interaktion som annars varit svårfångad för den feministiska och genusteoretiska 
forskningen och – som Keller påpekar – inte bara för denna kritiska rörelse, utan för all 
filosofi och vetenskapsteori som arbetar med utgångspunkt i att vi socialt konstruerar vår 
verklighet. Med byggandet är det så att verksamheten omfattar ”både och”, både det 
uttalat sociala och det mer materiella. Inom exempelvis arkitekturen förmodar jag att 
metaforer som ”byggnaden som text” och ”kunskapsproduktion som berättelser” 
förefaller rimliga. Inom andra sektorer tror jag att verksamheten åtminstone på ett 
vardagligt plan upplevs handla mer om den interaktion naturen, som Keller betonar att 
naturvetare upplever i sitt arbete. Naturen och materien samverkar med kulturen i 
byggandet och i byggnaden, till exempel genom materials formbarhet, hållfasthet, 
isoleringsförmåga, eventuella giftighet, och genom att byggnaders funktion och 
lämplighet till slut kan ändras radikalt genom organisk påverkan; djur, växter, 
mikroorganismer som lever av och i de skapade byggnaderna.  
 

 

Resultat 
Med texter av Evelyn Fox Keller och Christina Mörtberg som teoretiska utgångspunkter 
poängteras två olika dimensioner av teknikarbete: den som handlar om interaktion med 
det icke-språkliga, det vill säga med materia och natur, och den som handlar om 
interaktion med det språkliga och kulturella. Man kan tänka sig en skala från det ”mest 
materiellt inriktade” till det ”mest kulturellt/språkligt inriktade”. Men det är en skala utan 
absoluta, ”rena”, ändpunkter jag konstruerar inom mitt urval, eftersom något sådant som 
en ”rent” materiell eller fullständigt socialt konstruerad ingenjörsverksamhet inte kan 
existera. Vilka verktyg och metoder använder sig de fyra skribenterna/talarna av i sina 
förändringsprojekt?  
 
Olli Salmis arbete är den text i urvalet som mest uttalat arbetar med förändring av vår 
interaktion med materia och natur. Hans text utgör den ena ”ändpunkten” inom urvalet, 
på skalan mellan materia/natur och språk/kultur. Det Salmi då gör, är att föra över 
kunskap om ett område – det biologiska livet – till kunskapen om ett annat område – den 
storskaliga industrin. För att göra denna operation använder han en länk, en teoribyggnad 
med kapacitet att beskriva skeenden i båda dessa områden: värmeläran och särskilt 
exergibegreppet. Det kunskapsområde från vilket modellen tas är ekologin. Den 
industriella ekologin arbetar med kända och accepterade matematiska och fysikaliska 
samband, som får ny mening genom att de tolkas via ekologin. Salmi ser dock en brist i 
relation mellan den teoribildning han valt, den industriella ekologin, och det område han 
undersöker, nämligen gruvsamhällen och metallutvinning på Kolahalvön. Den 
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industriella ekologin kan inte ta in och greppa social välfärd och produktion av social 
välfärd. 
 
Eva Sterner försöker hitta lösningar för sociala arrangemang kring vår interaktion med 
natur och materia (”hållbar utveckling”). Hon väljer, för att uttrycka saken enkelt, att 
kvantifiera hållbarhet så att denna kan läggas in i en ekonomisk kalkyl. Det medium som 
skapar kommunikation mellan norm och praktik, och på så sätt avses förändra vår 
interaktion med naturen och den materiella världen är ekonomin. Ett ekonomiskt mått är 
ett känt och hanterbart mått bland de människor som måste kunna agera i vardagen, för 
att målsättningen om hållbart byggande ska förverkligas. Därmed är det ett mått som kan 
få genomslag, menar Sterner. Syftet är att göra det rimligt och mer tillförlitligt att beakta 
en byggnads totala inverkan på vår miljö, sett till hur det faktiskt går till när byggande 
industriellt upphandlas och planeras.                 
 
Birgitta Rydhagen arbetar också hon med praktiken kring interaktion med natur och 
materia, men hon har ett vetenskapsteoretiskt perspektiv och lägger en större tyngdpunkt 
på det språkliga och kulturella samspelet än Eva Sterner gör. Vad det gäller de verktyg 
och metoder för förändring Rydhagen använder, lägger jag märke till hur hon bygger sin 
ingenjörskonst med ord. Påståendet är givetvis inte helt sant, den bygger säkerligen i 
många stycken på formler och tabeller och flödesscheman. Men i ett viktigt avseende är 
det ändå så. Genom texten Rydhagen väver, silas bilden av det tekniska projektet så att 
respekten för brukarens förståelse och önskan hela tiden står i centrum. En effekt som 
uppnås av att Rydhagen konsekvent gör sin redovisning i text, är att det sociala och det 
materiella får en gemensam förståelseram. Inga skillnader skapas mellan ”det 
ingenjörsmässiga”, ”det ekologiska”, ”det sociala”.  En skillnad skulle lätt ha skapats om 
experternas planer presenteras med sofistikerade ritningar, kartor och scheman, medan 
brukarnas tankar presenteras i ord. Rydhagen väljer konsekvent orden, vilka ju båda 
grupperna har tillgång till.  
 
Britt Strandberg, som jämfört med Salmi ligger i ”andra änden” av skalan mellan att 
adressera interaktion med materia/natur ”eller” språk/kultur, är en klassisk 
jämställdhetsarbetare där hon av ett historiskt faktum som rör befolkningstillväxt (eller 
brist på sådan) får hjälp att föra fram jämställdhet som en attraktiv målbild. 
Energiföretagen i Europa expanderade under ungefär samma tid, och sedan följde en 
stabil period och en ganska oförändrad personalstyrkan. Nu börjar personalen ha en hög 
medelålder samtidigt som en ”brist” på ungdomar står för dörren. Sådana ”hårda” fakta 
blir gärna kanaler att skapa acceptans för jämställdhetsarbete i mansdominerade 
teknikdefinierade kretsar. Just detta kan alltså kännas igen. Men Strandberg och hennes 
kollegor har också identifierat nya parter och ekonomisk – framtids – nytta av 
mainstreaming. Kundrelationen uttalas numer som del av energiföretagets framtid, och 
kön/genus är enligt Strandberg en del i denna relation. På dagens avreglerade elmarknad 
behäver de konkurrerande energiföretagen sina kunder, och det är inte längre smart att 
förutsätta att kunden är en man.  
 
Samspelet mellan materia, kultur, språk, natur i människors liv, erfarenheter och 
verksamheter blir så uppenbart just i byggsektorn. På det seminarium jag var med på hos 
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Avdelningen för byggnadsteknik diskuterades allt från väder och vind – 
klimatförändringar – till byggmaterials egenskaper och lämplighet, till mätmetoder och 
urval av mätpunkter, till människors användande av byggnader, till hur människors 
användande av byggnader påverkar både den relativa fuktigheten i byggnadsdelar och 
installationer och mikroorganismers biologiska aktivitet i byggnader och installationer. 
Vetenskapsteoretiskt är detta spännande just idag när så många, både teoretiker och 
tillämpade forskare liksom praktiker, efterlyser öppenhet för komplexitet och dessutom 
vill visa på hur flytande och gradvisa gränser mellan kategorier som regel är (som i 
”motsatsparet” natur/kultur). För att illustrera detta drag i tiden kan man notera att 
intresse för mångfald och för det komplexa återkommer både i de fyra 
förändringsexempel jag presenterat, och hos de två feministiska teoretiker med vilkas 
hjälp jag skapat en ram för analys. Samtidigt uttrycks i materialet (till exempel i Eva 
Sterners text) behovet att förenkla. Det som inte är enkelt nog blir inte handfast nog: alla 
kan inte alltid avgöra på hur varje detalj ska värderas i just deras del av ett konkret 
teknikprojekt. 
 
De seniora författarna/redaktörerna för antologin Construction Process Improvement 
inom programmet ”Competitive Building” tydliggör att komplexa förhållanden råder 
inom byggandet.  ”Competitive Building” är del i ett förändringsinitiativ jämförbart med 
de fyra exempel jag valt ut för att leta ”tips” ifrån. Skillnaden är att mina fyra exempel 
har uttalat normativa utgångspunkter, att de hänger samman med utopier, medan 
”Competitive Building” motiveras av i grunden ekonomiska erfarenheter inom sektorn i 
sig. Det handlar om erfarenheter vilka tolkats som bristande effektivitet i 
byggplaneringsprocessen. Det behöver för all del inte vara ett motsatsförhållande mellan 
dessa två; det normativa och det ekonomiskt nödvändiga. Eva Sterner råkade vara en av 
de doktorander som bidrog till Construction Process Improvement. Hennes bidrag är ett 
av de ”torrare” och mest traditionellt tekniska i samlingen, med sitt fokus på 
kvantifiering, mätbarhet och ekonomi. (Bidraget utgörs av en fallstudie med 
livscykelanalys av några byggnader.) ”Torrheten” i Sterners arbete var den kvalitet som 
väckte min nyfikenhet, men är förmodligen inte det som upplevs som det mest 
omtumlande inom själva byggsektorn. Det som skapar den här ”torrheten” är att Sterner 
betonar formaliserade verktyg. Ett informellt samtal med docent Lena Abrahamsson, 
LTU, antydde något av en bakgrund till den betoning av formaliserade verktyg som Eva 
Sterner gav uttryck för, när jag intervjuade henne med anledning av hennes 
doktorsavhandling, och som genomsyrar hela antologin Construction Process 
Improvement. Abrahamsson berättade om ett projekt hon var inblandad i, när hon 
arbetade som privat konsult i början av 1990-talet, ”Utveckling av metoder för 
industriplanering och projektering inom massa- och pappersindustrin”. I projektet 
arbetade man med fallstudier, och med praktiskt projekterings- och utvecklingsarbete där 
nya metoder och redskap, bland annat visualisering och skisser, användes. Erfarenheten 
blev att de mest formaliserade verktygen var de som verkligen kom till användning i de 
projekteringsprocesser som projektet var ämnat att ge verktyg för. Procedurer som hade 
rubriker som  ”anlägga en helhetssyn”, och som beskrevs med texter enbart utelämnades. 
Sterners forskning har visat på desamma tendenserna, och hon sätter dem i en kontext 
som gör det förklarligt att så sker. För att få genomslag måste en förändring vara 
operationaliserad i ett format som är hanterbart i den situation där den ska genomföras.  
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Konklusioner 
Feministiska forskare inom teknik och naturvetenskap uttrycker sedan snart två decennier 
en frustration över hur segt det går att ta steget från observation av dessa vetenskaper till 
att börja presentera funktionella alternativ till/inom dem. Något om detta problem finns 
att lära ur denna rapports fyra exempel. Det är vitt skilda verktyg och tillvägagångssätt 
som används i de olika exemplen. Trots att varje exempel är en meningsfull 
operationalisering i sig, och alla upphovspersonerna alltså är förmögna att arbeta med 
operationalisering av idéer in i teknisk praktik är det inte troligt att den ena 
upphovspersonen skulle ha kunnat skriva den andras text eller göra den andras 
presentation. För att kunna ta en metod, ett verktyg i bruk eller omtolka dess innebörd 
och konsekvenser, krävs det förtrogenhet. Man får inse att det är en krävande uppgift 
bygga upp, liksom att upprätthålla, en tillräcklig kompetens inom både feministisk/genus- 
och ingenjörsvetenskap. Med ”tillräcklig kompetens” syftar jag alltså på förtrogenhet, det 
vill säga att förstå och behärska respektive vetenskapsgrens verktyg tillräckligt väl (i sina 
respektive sammanhang), för att kunna forma dem till en fungerande och funktionell – 
meningsfull – enhet.  
 
Evelyn Fox Keller och Christina Mörtberg behandlar två olika dimensioner av 
teknikarbete: den som handlar om interaktion med det icke-språkliga, det vill säga med 
materia och natur, respektive den som handlar om interaktion med det språkliga och 
kulturella. För analysen använde jag en skala från det ”mest materiellt inriktade” 
förändringsprojektet till det ”mest kulturellt/språkligt inriktade”. Analysen av de fyra 
exemplen visar att det är möjligt att genomföra normativt motiverade förändringsprojekt 
inom teknikvetenskap och teknisk praktik som både har god teoretisk nivå och är 
meningsfulla inom de verksamheter de är avsedda att förändra, vare sig de är avsedda att 
förändra interaktionen med ”naturen” eller ”kulturen”. Däremot måste man respektera de 
svårigheter det innebär att genomföra förändring på ett meningsfullt sätt. 
 
Kontakt med dåvarande Avdelningen för byggnadsfunktionslära hade börjat kring 
problematiken ”sjuka hus”. Docent Folke Björk, som var min främsta kontakt där, såg att 
det stora problemet idag inte är kunskapen om hur sjuka hus ska undvikas. ”Vi vet hur 
man ska göra”, menade Björk. Problemet är att trots att kunskapen finns, så upprepas 
felen. Inom byggforskningen och byggplaneringsforskningen ser man att det finns en 
diskrepans mellan vad byggandet borde kunna vara och vad det är. Detta gäller både 
kostnadsbilden och byggnadernas funktion, hållbarhet – och hälsoeffekter (”sjuka hus”). 
Min tolkning är densamma som flera av bidragen i Construction Process Improvement 
för fram, nämligen att det har utvecklats en praktik där dåliga lösningar och förfaranden 
av sociala skäl fortlever av sig själva. För att tala med Evelyn Fox Keller, så är problemet 
inte vetenskapens interaktion med materia och natur (till exempel beräkning av et 
byggelements värmeisoleringsförmåga, som man vet hur man ska sköta), utan 
vetenskapens interaktion med de sociala sammanhangen (till exempel hur man ska 
undvika att misstag i byggprocesser upprepas).  
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Även om det långt ifrån finns några starka forskningsmiljöer, så finns det både 
feministisk-, jämställdhets- och genusforskning inom och kring byggsektorn. Det finns 
också genusteoretisk organisationsforskning som är relevant för byggplaneringen. Inget 
av detta märks i Construction Process Improvement. Detta kan noteras, eftersom 
antologin i övrigt kan uppfattas som ett ”framtidsgrepp” inom teknisk forskning. Att 
feministisk/jämställdhets/genusforskning saknas kan tolkas symptomatiskt. I så fall 
menar jag att förhållandet inte är förvånansvärt alls (byggsektorn är en mansdominerad 
sektor). Det kan också tolkas inom en funktionell ram, och då menar jag att det är en 
kvalitetsbrist. Stämmer de bilder av bostadsproduktionen och -användningen som finns 
inbyggda i byggplaneringens verktyg med verkligheten? Både mansforskningen och de 
teorier som beskriver omsorgsarbete och skapandet av välbefinnande bör kunna bidra till 
att en tidsenlig bild av både användningen och produktionen av byggnader forskas fram. 
Jag tänker då inte minst på problemet med ”sjuka hus”. 
 
I byggplaneringens verktyg finns bilder av verkligheten inlagda. Detta är man medveten 
om inom byggforskningen. Just nu pågår forskning där nya ”bitar” av verkligheten och 
nya förståelser av byggprocesser integreras i planeringsverktyg, och byggforskningen 
omprövar sina egna bidrag till planeringsprocesserna. Därmed sker mycket som bör 
kunna erbjuda ”öppningar” mot jämställdhets- och feministisk forskning, och mot dess 
resultat och teorier. Byggsektorn är dessutom teoretiskt intressant för feministisk 
forskning och teoriutveckling, eftersom den konstant innehåller en mångfald av 
perspektiv och verksamheter, och eftersom materiella och sociala förhållanden hela tiden 
kommunicerar med varandra inom sektorns verksamheter. Detta stämmer väl med en syn 
på kunskap som inflytelserika feministiska teoretiker som Donna Haraway och Rosi 
Braidotti arbetar med.  
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