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På väg mot genusperspektiv i ingenjörsvetenskaperna: 
teknisk förändring på värdebaserad grund  

Förstudie till Genusperspektiv på ingenjörers arbetsverktyg i 
byggplaneringsprocesser med engelsk titel Gender perspective on conceptual 
tools used by engineers in building plan processes. Finansiär: Formas. 

Maria Udén, Luleå tekniska universitet, augusti 2004. 
 
 
Den förstudie som rapporteras här har finansierats utifrån en ansökan om ett tvåårigt 
forskningsprojekt, med tanken att Avdelningen genus, människa, maskin vid Luleå 
tekniska universitet, tekn.dr Maria Udén, skulle samarbeta med dåvarande Avdelningen 
för byggnadsfunktionslära vid KTH, docent Folke Björk. Ansökans sammanfattning 
inleds på följande vis: 
 
Projektet syftar till att integrera genusperspektiv i byggforskningen och specifikt, som 
exempel, utveckla en modell för integrering av detta perspektiv i byggprocessens 
planeringsfas. Projektets fråga lyder: Hur kan den verklighetsbild som ryms i 
byggplaneringens verktyg vidgas, så att dessa svarar mot nutida krav på jämställdhet i 
teknisk utveckling?  
 
De förstudiemedel som beviljades motsvarar drygt två månaders arbete. Jag har spridit ut 
arbetet med rapporten för att passa in det på ett bra sätt i min övriga verksamhet och även 
ge tid till att hämta in synpunkter. Under förstudien gjorde jag ett besök på KTH och 
Byggnadsfunktionslära. Tillfället var ett seminarium där två pågående examensarbeten 
inom institutionen presenterades. Docent 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. Historikern fil.dr 
Louise Waldén, som var min biträdande handledare under doktorandtiden och är en 
förebild inom feministiska teknikstudier konsulterades också informellt via telefon, redan 
då jag skrev den ursprungliga ansökan, för att lufta frågeställningar och möjligheter. Då 
jag tyckte mig vara klar med förstudierapporten åtog sig Louise Waldén, Stockholm, och 
Mia Björk, Gävle, att läsa igenom och ge synpunkter på det jag skrivit: stort tack! 
Framför allt har er hjälp bidragit till att tydliggöra ramen för det jag försöker göra. 
 
Det fokus jag valt för förstudien är aktuella sätt att förändra teknikvetenskap utifrån en 
uttalad värdegrund, det vill säga normativt motiverade förändringsprojekt som har en 
levande relation till dagens teknikvetenskapliga praktik. Bakom detta ligger en 
grundläggande frågeställning: Kan feministisk teori integreras i ingenjörsvetenskaperna? 
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Frågan är avgörande därför att om så inte är fallet framstår den feministiska teorins 
relevans som begränsad för den tekniska sektorn, därmed även det möjliga djupet i till 
exempel mainstreamingprocesserna inom de tekniska forskningsråden. Jag upplever att 
detta är den mest eftersatta forskningsinriktningen inom det område man med ett vitt 
begrepp kan kalla ”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.  
 
Det förväntas numer att författaren/na definierar den innebörd som begreppen genus 
och/eller kön har i en vetenskaplig rapport, ifall dessa förekommer. Jag gör det här via tre 
andra begrepp: jämställdhet, mainstreaming, feministisk. ”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.) Det koncensusbetonade och i allmängiltiga termer formulerade 
jämställdhetsprojektet syftar till att nå alla människor (och kan ofta formuleras som något 
mätbart, typ ”lika lön”), och för mainstreamingpolicyns 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 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. Dessa förändringar upplevs 
dock som regel komna av materiell och ekonomisk nödvändighet, eller av 
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. (Keller 1985, 1992, Traweek 1988, 
Udén 1996, 2000) Kvinnorörelsen verkar under 1970-talet ha burit på nyfikenhet och 
förväntningar angående vad fler kvinnor i tekniken skulle kunna innebära. En förändring 
av tekniken, av kvinnors villkor? (Berner 1982, Waldén 1982) 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, 
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aktualiseras från det sena 1990-talet åter frågan på bred front, om det är möjligt att 
normativt intervenera i teknisk och naturvetenskaplig vetenskapspraktik.  
 
Definition 
Preliminär definition för rapporten: 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.  
 
Metod 
I den här rapporten letar jag, kan man säga, efter tips för teknikutveckling på 
värdebaserad grund. Sådana ”tips” tänker jag mig både som konkret 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, som jag kort beskriver. Jag har valt dem ämnesmässigt 
förutsättningslöst, det vill säga utan att ställa upp ett förhållande till byggande och 
byggnader som kriterium. (Se vidare nedan.) Jag kräver heller inte att jämställdhet eller 
genusperspektiv ska vara förändringens drivkraft i de olika exemplen. 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. Slutligen sammanställer jag mina mer 
förutsättningslösa iakttagelser i relation till byggplaneringen, eller snarare till de tankar 
mina kontakter med dåvarande Avdelningen för byggnadsfunktionslära gav, samt den 
litteratur Folke Björk gav mig. För att strukturera sammanställningen relaterar jag till var 
sin av Christina Mörtbergs respektive Evelyn Fox Kellers strategier för integration av 
feministisk teori i teknik- och naturvetenskaperna. Mörtberg och Keller har båda under 
lång tid metodiskt arbetat med frågor om värdebaserad förändring i natur- och 
teknikvetenskaperna. 
 
Förstudiens ringa omfattning gör att valet av exempel på ett sätt inte kan bli annat än 
slumpmässigt. Urvalet måste bygga på projekt som jag av en eller annan anledning 
”ändå” känner till, snarare än på en metodisk sökning. (En metodisk sökning och 
kategorisering av någorlunda kvalitet skulle ta så lång tid att det inte blir tid till någon 
analys.) Däremot arbetar jag ju stadigt med teknisk förändring som genusvetenskaplig 
teknikforskare, vilket gör att jag är uppmärksam på denna typ av projekt, och jag har 
naturligtvis valt med tanke bland dem jag känner till. De fyra exempel jag presenterar är 
därmed ändå ett urval, det vill säga bland förändrande praktiker jag har kännedom om. 
De exempel jag valt 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 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. 
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Min bakgrund påverkar givetvis mitt urval – liksom de frågor jag ställer. En påverkan 
ligger givetvis i att jag lika lite som någon annan kan märka en förändring i en praktik jag 
inte kan urskilja detaljerna i. Jag har oundvikligen 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. Det kan därför vara på 
sin plats att presentera min bakgrund: 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. Efter 
en kort tid om ett par år, med teknikjobb blandat med vård och service läste jag till 
Bergsingenjör på dåvarande Tekniska Högskolan i Luleå. Jag inriktade mig på 
mineralteknik och metallurgi. Jag jobbade lite som forskningsingenjör inom metallurgi 
och inom restproduktteknik på LTU, och sedan som utvecklingsingenjör på ett 
verkstadsföretag som tillverkade borrar och sågklingor för håltagning i sten och betong. 
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. Jag är också intresserad av (regional) utveckling och 
etnicitet (vilket har att göra med min egen uppväxt). Efter disputationen har jag arbetat 
med bland annat kön och teknik i renskötseln. 
 
Kan de texter och författare jag vänder mig till i exemplen antyda något om hur den 
verklighetsbild som ryms i teknikvetenskapens och ingenjörspraktikens verktyg kan 
vidgas? För att strukturera sammanställningen relaterar jag till två strategier för 
feministisk analys av teknik- och naturvetenskaperna som tecknats av Christina 
Mörtbergs respektive Evelyn Fox Keller, och för genom feministiska tankegångar in 
frågor om verklighetsbild och kön/genus. Båda dessa forskare är mycket intresserade av 
gränssättningar mellan vetenskap och samhälle och hur dessa påverkar vetenskapen. 
Värdefrågor är centrala för dem båda. Det framkommer också i de texter av dessa två 
författare jag valt för den här studien. Men här koncentrerar jag mitt intresse till de delar 
av deras arbeten som behandlar teknikens och naturvetenskapens verktyg utifrån ett 
perspektiv som fokuserar på den vardagliga användningen av dem i vetenskaplig och 
teknisk praktik. Därmed kommer det som på bred front kan kännas igen 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 som erfarenhetsmässigt blir aktuella i 
skeden av konkretisering av feministiska tekniska projekt (vilket än så länge är något 
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sparsamt och glimtvis förekommande). Helst ska det givetvis finnas utrymme att arbeta 
med frågor om syfte, teori och metod långsiktigt och integrerat.  
 
 
 

Förändring av verklighetsbilder i teknikvetenskapliga verktyg 
 
Teknikvetenskapliga verktyg behandlas i dagens läge i regel som att de är värdeneutrala, 
exempelvis inom den tekniska forskningen och i undervisningen på gymnasie- och 
högskolenivå. Kvinnoforskningen och feminismen har på bred front kritiserat och påvisat 
”dolda” värderingar i olika vetenskapers verktyg sedan 1970-talet. För att nämna ett par 
exempel har även lingvistikens och sociologins verktyg uppfattats som helt värdeneutrala 
till för inte så länge sedan, vilket förefaller helt befängt idag. (Se till exempel Smith 1988, 
Westman-Berg 1979.) Feministisk kritik av tekniska praktiker är väl utvecklad på flera av 
de delområden som är relevanta, till exempel inom organisationsteorin, vilket är ett 
område jag själv ofta ”fuskar” inom, genom att jag jobbar med frågeställningar som 
väckts av kvinnor i mansdominerade, ”manliga”, yrken. Det finns god  kännedom om 
ojämlika sociala kontexter för teknisk utveckling (Berner 1982, Cockburn 1985, Nyberg 
2001, Waldén 1990). Det har även påvisats misogynt präglade psykosociala ursprung för 
teknisk och naturvetenskaplig praktik sådan vi känner den idag (Keller 1985, Merchant 
1980). 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 ett samlat teoretiskt grepp om förändring av verklighetsbilder i teknikvetenskapliga 
verktyg relaterar jag i denna rapport till två feministiska teoretiker inom teknik och 
naturvetenskap, Christina Mörtberg och Evelyn Fox Keller, och vardera ett av deras 
arbeten som jag kort ska beskriva nedan; 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. Mörtberg och Keller kommer från 
olika vetenskapliga bakgrunder, vilket gör det intressant att ställa samman deras 
respektive ansatser.  
 
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. Det Mörtberg för fram och som jag tar fasta på här, är de förhandlingar som 
hela tiden sker inom hennes yrkessektor.  
 

I system design är många olika aktörer – mänskliga och icke-mänskliga, 
involverade i processen från idé till färdig produkt (teknologi) eller till ett 
informationsteknologi system som kan brukas. I samhandlandet mellan berörda 
aktörer har språket en central plats. Meningen finner sitt uttryck i ord som sedan 
omformuleras eller översätts i enlighet med de metodologier och modeller som 
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system designers brukar. Samhandlandet kan också beskrivas som en förhandling 
mellan olika intressenter och aktörer. I processerna sker förhandlingar om gränser 
och innehåll och i dessa formar och formas också kön.  (Mörtberg 2002 s.6) 

 
Systemdesigners rör sig på olika konkretiseringsnivåer när de omsätter sina idéer, skriver 
Mörtberg. De är medvetna om att de system de utvecklar förändrar människors 
verkligheter, de kan vara både berikande och begränsande. Men någonstans i processerna 
blir det otydligt var handlingsutrymmena finns, i och med att resultat av förhandlingar 
och beslut naturaliseras. Med referens till Star (1994) skriver Mörtberg: 
 

Naturaliseringsprocesser som transformerar teknologi till objekt äger rum i olika 
sammanhang. Den slutliga produkten – teknologin eller systemet, betraktas som 
något givet och får därigenom karaktären av naturaliserat objekt, vilket innebär att 
dess situering gå förlorad, samt dess funktion som formare och formande. I system 
design processer förvandlas göranden och handlande genom kollektiv glömska till 
för-givet-tagande vilket medför att verben övergår till substantiv med ett 
förtingligande som resultat.     (Mörtberg 2002 s.7) 

 
Naturaliserade objekt skapas genom människors aktiviteter i olika praktiker, och kan vara 
exempelvis verktyg, tekniker, idéer, berättelser. Mörtberg poängterar språkets betydelse 
och att människor uttrycker och tolkar mening genom tecken. Efter Vehviläinen (1997) 
respektive Haraway (1991) och Landström (1998) pekar Mörtberg på 
analysmöjligheterna som öppnas, om man undersöker teknik som text och vetenskaplig 
kunskapsproduktion som berättelser (och därmed färdiga system som stelnade 
berättelser). En central roll i systemvetenskapens/byggandets texter och berättelser har då 
sektorns specifika symbolbehandling och –produktion. 
 

I system design används förutom ord också olika bilder, symboler eller grafiska 
noteringar med syfte att gestalta de praktiker som studeras. Dessa representerar 
något i den verklighet som studeras. System designers som har kompetens inom 
området kan tolka och levandegöra dessa i de materiella processer som 
systemutvecklings praktik utgör. De dokument som produceras är inte transparenta 
representationer eftersom det krävs omformuleringar eller översättningar för att 
levandegöra symboler eller grafiska noteringar.   (ibid s.8) 

  
Systemdesigners är liksom många andra yrkesgrupper skolade att hantera 
koncensuspräglade klassificeringar, standardiseringar och formaliseringar, skriver 
Mörtberg och återkommer till förhandlingssituationen: skapandet av formella 
representationer sker i processer, och i processerna sker förhandlingar om gränser och 
innehåll och där formas såväl teknologi som kön. Representationer kan behöva ersättas 
med nya, menar Mörtberg, eftersom de är förbundna med specifika projekt och tankesätt, 
som kan verka begränsande. Christina Mörtbergs fråga till sin egen praktik, till 
systemdesignen, handlar om designernas ansvarighet, om brukarnas medverkan och om 
komplexitet. Hur utforma metodologier som beaktar komplexiteten hela vägen från idé 
till brukbart system? 
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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. Det är inte helt desamma approacherna som presenteras i hennes respektive verk. 
Jag vänder mig här, som redan nämnts, till Secrets of life, secrets of death.Där formulerar 
Keller ett ramverk för undersökning av naturvetenskapernas intellektuella verktyg, som 
tar fasta på relationen mellan teori och materiell interaktion med vad Keller (enligt egen 
utsago ”i brist på bättre uttryck”) benämner naturen. 
 

[N]o representation can ever “correspond” to reality. At the same time, however, 
some representations are clearly better (more effective) than others. The question that 
has plagued much recent philosophy is how to make sense of this latter statement in 
the absence of a copy theory or truth.     (Keller 1992 s.5) 

  
De representationer Keller syftar på är uppsättningar av teorier, praktiker och 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 tveeggade, betonar 
Keller. Är exempelvis atombomber ”effektiva” ur varje synvinkel sett? Men det centrala 
faktum som ändå 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). Att påstå något sådant vore att ”practice an 
extraordinary denial of the manifest (at times even life threatening) successes of science”. 
Till dess feminismen – tillsammans med andra kritiska rörelser inom vetenskapssamhället 
– kan artikulera ett adekvat svar på frågan om hur “natur” samverkar med “kultur” i 
vetenskaplig kunskapsproduktion, kommer forskarna inom naturvetenskap och teknik att 
fortsätta förlita sig på sina traditionella kunskapsramar, inte bara för att det är det mest 
bekväma valet, utan också för att der ät det mest adekvata. Teorier som erkänner att 
uppfattningar och intressen har kraft att påverka, men inte ”naturen”, förefaller från den 
arbetande naturvetenskapliga forskarens synvinkel narraktiga, eftersom detta motsägs av 
hans/hennes erfarenheter av kausala verkningar. (ibid s.36) Keller introducerar så vektorn 
för att uttrycka och synliggöra relationen mellan vetenskapliga representationer, 
vetenskaplig ackuratess och gruppers och individers intressen. Vektorn, en metafor från 
fysiken, har förutom magnitud även riktning. Den har, kan man säga, både kapacitet och 
syfte. Vi vet alltså att teknik och vetenskap fungerar, vilket vore dumt att bortse ifrån, 
enligt Keller. Men det är ingen invändningsfri verksamhet det handlar om, och vi bör 
ställa frågor om hur, i vilka riktningar, de fungerar. Vi bör till exempel undersöka hur 
“framgång” och “effektivitet” mäts, både för att kunna analysera existerande 
vetenskapliga representationer och för att kunna skapa nya.  Keller väcker frågan om 
produktion av nya vetenskapliga representationer, och deras möjligheter att nå effekt: 
 

In short, feminist theory has helped us to re-vision science as a discourse, but not as 
an agent of change. And it is this latter question that I want to press on now. Since it 
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is demonstrably possible to envision different kinds of representations, we need now 
to ask what different possibilities of change might be entailed by these different kinds 
of representations?        (ibid s.76) 

 
Christina Mörtbergs text, och framför allt de delar jag valt att ta fasta på här, 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, samt 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 antyder 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. Det jag 
velat hålla fram i Kellers text är relationen mellan kultur och natur, eller som man också 
kan uttrycka saken, mellan praktik, representation och materia. När Keller skriver som 
biofysiker blir interaktionen med det materiella och med naturen tydliggjord, en 
interaktion som annars varit tämligen 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 minst lika plausibla för de kritiskt inriktade, som motsvarande bilder gör för 
kritiska och reflekterande systembyggare. Inom andra sektorer tror jag att såväl normer 
som utförande åtminstone på ett vardagligt plan upplevs ha en större koppling till den 
interaktion med 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 toxicitet (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).  
 
 
 
Fyra exempel på aktuella vägar att förändra teknisk sektor 
 
Birgitta Rydhagen: Feministisk VA-teknik 
Birgitta Rydhagen är civilingenjör med examen från programmet 
Samhällsbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet, inriktning kommunal teknik. 
Doktorsavhandlingen Feminist Sanitary Engineering as a Participatory 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 
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projekt i ett fattigt sk township av kåkstadskaraktär, i Sverige med ett team VA-experter 
inom en väl utbyggd infrastruktur. Rydhagens inriktning som inge jör, både i 
examensarbetet Urban Water Supply in Dehra Dun, India: A Minor Field Study och som 
doktorand, har varit ekologi- och u-landsstudier i kombination med feministisk teori.  
 
Den sydafrikanska fallstudien utförs inom ett program för förbättrad tillgång till dricks- 
och hushållsvatten och förbättrade anordningar för avträden eller 
”bekvämlighetsinrättningar”, det som i svensk teknisk terminologi går in under 
beteckningen avloppssystem. Det finns stora förväntningar på brukarnas medverkan i 
detta projekt konstaterar Rydhagen, liksom på deras analyser. Detta är kutym i en hel 
tradition av projekt i utvecklingsländer, konstaterar Rydhagen. Underförstått förväntas 
brukarnas analyser dessutom ha en särskilt ekologisk profil. De färgade boende i ett 
sydafrikanskt township ”ska” till exempel vara förnuftigare i sina önskemål än de vita 
farmare de har som grannar, och som har vattenklosetter installerade sedan lång tid. I 
Sverige däremot, ser sig VA-experterna som leverantörer av goda lösningar, och det 
engagemang i utvecklingsprocessen som förväntas av brukarna är små. Här ska lösningen 
vara bekväm för brukarna, utgår man ifrån, och brukarnas involvering i teknologin är 
liten, både i utvecklings- och driftsstegen. Samtidigt finns i den svenska normalpraktiken 
ett avståndstagande från experternas sida gentemot brukarna, som Birgitta Rydhagen 
ifrågasätter. Vad än en brukare/icke-expert yttrar hänförs till kategorierna ”beteende” 
eller ”attityder” och avfärdas därmed från den tekniska agendan, menar Rydhagen, och 
visar på detta genom en analys av en vetenskaplig artikel inom området avloppsteknik. 
Där författarna sett beteenden och attityder identifierar Rydhagen användarinformation 
inbegripet systembedömningar och bedömningar av funktionalitet. Brukarna och deras 
attityder (alternativt bedömningar) betraktas som störningsmoment och svaga länkar i 
experternas system. Men är en människa plötsligt av en annan art för att hon eller han är 
användare av ett system, så att det hon eller han säger inte kan tas på allvar? Borde inte 
användarinformationen bli del i utformningen av tekniska lösningar hellre än avfärdas?  
Genom att ifrågasätta experternas attityder kring brukarna håller Rydhagen upp en spegel 
för sin egen yrkeskår (med referens till Gulbrandsen 1995). 
 
I den sydafrikanska fallstudien liksom den svenska kunde kartor och flödesscheman varit 
de centrala faktabärarna, med texten byggd runtikring. Detta är en vanlig ordning för 
rapportering och analys i ingenjörssammanhang, och för att beskriva VA-system. Men 
här är det ordningen av ord och meningar som ger läsaren information. Det mest distinkta 
exemplet på hur Rydhagens val att använda text som medium utfaller, finns i den 
sydafrikanska fallstudien. Den metod Rydhagen använder här, har hon vidareutvecklat 
från Corlann Gee Bush (1983) ”feministisk teknikvärdering” och Janine Morgall (1991). 
Den nuvarande situationen (”Present solutions”) liksom den situation som Rydhagen efter 
genomförd aktionsforskning menar representerar de önskvärda förbättringarna (”Future 
technologies”) presenteras stycke för stycke under rubrikerna: 

• The engineering context (där framför allt materiella förhållanden och arrangemang 
beskrivs i ord) 

• The user context (brukarnas preferenser, samt ägande, byggande, skötsel och 
underhåll)    
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• The environmental context (hur nuvarande system respektive föreslagna lösningar 
samverkar med omgivningen och ger effekter på hälsa och miljö) 

• The cultural and socio-economic context (vem är “sakägare”, d.v.s. på vilken nivå 
av individen-hushållet-byn-etc, är ansvar och initiativ i olika delmoment placerade) 

Presentationen av stegen ”före-efter” sker separat: först nuvarande, sedan önskade 
förhållanden.  
 
Texten i Birgitta Rydhagens avhandling silar den information hon redogör för genom den 
symmetriprincip hon valt, på så sätt att de olika aktörernas utsagor och önskemål värderas 
på ett sätt som avviker från teknisk ”normalvetenskaplig” praxis (där expertens analys 
vanligen ges företräde). Mest uppenbart blir detta där brukarna, de boende i den 
sydafrikanska by fallstudien utförs inom, önskar vattenklosetter som framtida 
sanitetsteknologi. Det är ont om vatten i området, men detta är inte enda problemet, 
snarare är det så att vattenklosetter allmänt anses som ett VA-tekniskt ekobrott (för att nu 
hårdra diskursen en aning). Det går därmed emot Rydhagens egna idéer, att sätta upp 
vattenklosetter som den framtida lösningen. Men hon accepterar de boendes önskemål 
utan att göra affär av saken i sin teknikvärdering. I värderingen av den framtida 
”brukarkontexten” lägger hon in att vattenklosetter innebär att brukarna själva måste 
samla och fylla på vatten i klosetterna, och att de är beredda på detta.  
 
Jämförelsen mellan den sydafriskanska och den svenska fallstudien, som växer fram i 
Rydhagens avhandling, skapar kontrast och sätter ingenjörspraktiken i ett postkolonialt 
epistemologiskt sammanhang. ”On the basis of feminist theory, technoscience and 
participatory methodologies, I have identified some criteria for feminist engineering”, 
skriver Birgitta Rydhagen. Kriterierna inkluderar: 

• Mångfald bland aktörer och tekniska system 
• Feminism bortom genus/djupfeminism 
• Reflektion och heterogen ingenjörskonst  
• Aktionsforskning 
• Brukarmedverkan 

Behovet av brukarmedverkan är en grundläggande identifikation i Rydhagens arbete. En 
konkret anvisning till ingenjören och de institutioner som fostrar ingenjörer, ligger i 
begreppet heterogen ingenjörskonst, vilket hämtats från John Law (1987). Att öppna upp 
för och sträva mot brukarmedverkan blir för Rydhagen ett medel att svara mot de 
heterogena krav som ställs på teknikutveckling och –utvecklare idag, och inte minst ser 
hon brukarnas medverkan som en brygga till hållbar utveckling. I bakgrunden anas att 
medinflytande på det tekniska området som mål i sig är en fråga om demokrati och 
människors möjligheter att påverka sina levnadsvillkor. Men detta uttrycks mer genom de 
preferenser som blir synliga i olika teoretiska och metodologiska val, än uttalas explicit. 
Aktionsforskning identifierar Rydhagen som en nödvändighet, på grundval av att den 
innebär en lojalitet och ett samarbete med dem som på ett konkret plan lever i ekologiskt 
och socialt krisartade förhållanden. Deltagande, mångfald och hållbarhet hör ihop i 
Rydhagens program för operationalisering inom ingenjörspraktikerna, av visionen om en 
hållbar utveckling.  
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Rydhagen ser att det finns stora problem i en ingenjörspraktik byggd på 
brukarmedverkan. Vad händer exempelvis när brukarna vill ha ”fel” lösningar? Hon ser 
också att människor i många fall inte vet hur de tekniska system de har att leva med 
fungerar och sköts om. Detta är speciellt ofta fallet i urbana miljöer, det vill säga sådana 
som de flesta som bor i Sverige lever i. Om människor inte ens vet vad de har att 
medverka i, hur ska de då bli involverade? Men även om Rydhagen ser att en praktik 
byggd på brukarmedverkan bär motsättningar som måste bearbetas vidare, är det den 
vägen hon tror på. Orsaken är att endast de teknologier som är plats- och 
situationsanpassade till slut kan vara hållbara, och för att nå till denna mångfald av lokalt 
förankrade teknologier, måste de lokala brukarna vara involverade med sina erfarenheter 
och sin kompetens – och med sina bedömningar om vad som är rimligt och kan anses värt 
att satsa på i den situation där teknologin ska fungera. Och om det finns problem så finns 
också en helt realistisk miniminivå varifrån den feministiska VA-tekniken kan starta, 
konstaterar Birgitta Rydhagen, och detta blir avslutningen på hennes doktorsavhandling. 
Om inte brukarna rakt av kan bjudas in att delta med omedelbar verkan och utan initiala 
problem, så kan ändå ingenjörerna börja arbeta med sina bilder av och åsikter om 
brukarna, menar hon; ”… we can at least start to consider their competencies, needs and 
obstacles with respect and serious interest”. 
 
Från frågan om brukarnas beteenden och attityder skapar Rydhagen frågan om 
experterna. Frågan om hur de förmår ta till sig brukarnas information är en del i hennes 
feministiska kunskapsprojekt. För Rydhagen innebär detta att bygga upp en feministisk 
ingenjörspraktik att finnas i teknovetenskapen utan att tappa kontakten med allmänheten 
och de kunskaper som finns utanför ingenjörsgrupperingarna. Det innebär att inte 
”stanna vid målet att bli jämställd med män”, utan gå vidare utifrån sin feministiska 
erfarenhet, i ett vetenskapande upptaget av grundläggande frågor. Detta blir feminism 
bortom genus eller djupfeminism.  Feminism bortom genus innehåller dock flera 
infallsvinklar. I vissa steg av en feministisk ingenjörspraktik, diskuterar Rydhagen, bidrar 
feminismen med fördel med en konkret maktanalys. Detta gäller exempelvis i praktiken 
kring brukarmedverkan. Denna har som regel byggts upp kring koncensus. Men i en lokal 
kontext har inte alla ett bemyndigande att delta i interaktionen med de utomstående 
experterna: vilket värde har då koncensus, vad bygger ett koncensusbeslut upp för 
framtid?  
 
 
Olli Salmi: Industri och ekologi 
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. Olli Salmi är intressant för mig eftersom hans 
civilingenjörskompetens är densamma som jag har (bergsingenjörsexamen med 
inriktning mot de senare stegen i utvinningsprocessen). Hur kan processteknologin och 
metallurgin utifrån en normativ grund förändras som vetenskaper och praktiker? Dessa 
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har ju att göra med termodynamiken och andra ”naturlagar”, som rimligtvis inte påverkas 
av människors tyckanden om vare sig det ena eller andra? Min resumé över Salmis 
förändrande praktik utgår från ett paper han presenterade på en ”resande doktorandkurs” 
på Kolahalvön september 2001. Papret har titeln Assessing the Industrial Analogy of 
Ecosystems. Nedanstående resumé av papret får delvis en form av introduktion till den 
industriella ekologin. Innehållet i Salmis paper är till dels just detta: att visa fram 
grunderna i den industriella ekologin.  
 
Industriell ekologi är, enligt Salmi,  ett framväxande forskningsområde där man försöker 
hitta normer och anvisningar för industriell verksamhet utifrån egenskaper och 
funktionssätt i jordens levande ekosystem. Dess studieobjekt är termodynamiska 
egenskaper och organisation i ekosystem och industriella produktionssystem. Dess 
centrala begrepp är exergi. Exergibegreppet är i den industriella ekologins sammanhang, 
ett teoretiskt verktyg för att fånga det som i dagligt tal kallas ”miljöförstöring”. ”One of 
the aims of industrial ecology is to design industrial systems more like ecosystems”, 
skriver Salmi. Därmed, poängterar han, har den både en beskrivande och en normativ 
dimension. Målsättningen är att kunna beskriva hur industriell verksamhet ska 
organiseras för minsta möjliga exergiutflöde.  
 
I naturliga system erhålls lägsta möjliga exergiutflöde i det väl integrerade mogna 
ekosystemet, som även har hög nivå av ”naturligt kapital”. ”Naturligt kapital”, eller 
exergi, kan finnas som till exempel struktur och biomassa. Efter bland andra Ayres 
(2001) och Constanza (1996) beskriver Salmi detta ur industriell synpunkt 
eftersträvansvärda tillstånd, och den dynamik som det ingår i, med utgångspunkt från 
populationsekvationen R = dN/dt = rN ( 1 – (N/K)), där R står för populationstillväxten 
vid ett givet ögonblick (tiden t), r är maximala populationstillväxten, N är antalet 
individer vid tiden t, K är maximala antalet individer som systemet förmår bära. Den fas 
då populationen växer, r-fasen, benämns ”exploaterande” fas, eftersom innehållet av 
naturligt kapital exploateras i detta steg. Det mogna, ”exergisnåla”, ekosystemet befinner 
sig i vad som benämns K-fasen, då tillväxten stannat av. De två stadierna följs åt i 
sekvenser som går från exploaterande till konserverande, och så genom en plötslig 
störning av systemet tillbaks till det exploaterande. 
 
Salmi väljer två linjer för att diskutera vad kunskapen om ekologins exergi- och 
populationsprocesser innebär för förståelsen av relationen mellan de industriella 
systemens organisation och exergiutflöden (”miljöförstöring”). Det ena resonemanget 
bygger på exergibegreppet ganska ”rakt av”. Salmi konstaterar att den minsta 
exergiförlusten skapas om återföring av restmaterial och -produkter sker mellan 
näraliggande nivåer i de industriella produktionssystemen. Det är bättre att en produkt 
som exempelvis en använd glasflaska fylls på igen, än att den smälts ner och blir en ny 
flaska eller annan produkt. Det som förloras exergimässigt kan benämnas information 
(Ayres 1989). Ackumulationen av exergi i produkter och industriella system kan jämföras 
(betraktas som ekvivalent) med det ekologiska systemets ”naturliga kapital”. Men, 
påpekar Salmi, det minsta exergiutflödet totalt skapas inte genom att varje enskild 
verksamhet (ekonomisk enhet) isolerat minimerar sitt exergiutflöde. Det är ineffektivt att 
återföring av avfall (restprodukter) sker i kedjor fram och tillbaks inom enskilda 
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industrier och industrisektorer. Återföringen av varor och material ska i stället äga rum i 
vävar av relationer mellan industrier och sektorer. Först då bli exergiförlusten minimerad, 
och följaktligen miljöförstöringen. I ett integrerat system kan det paradoxalt nog vara 
fördelaktigt om en viss industri maximerar sin produktion av ”avfall” (i relation till den 
egna produktionen), då den sedan används som råvara/utgångsmaterial i andra 
verksamheter. Denna paradox, och Salmis betoning av vävens, flerdimensionalitetens 
förtjänster, för till den andra linjen i hans resonemang. 
 
Holling et al (1995) har sammanställt nyckelegenskaper i ekosystem som för 
populationsekvationen vidare, skriver Salmi (Salmi 2001 s.3), nämligen att;  

• Förändringar i ekosystem inte är kontinuerliga och gradvisa;  
• Omfattningen av ett ekosystem inte bestäms av linjär ackumulation utan är resultat 

av processer som organiserar skiften från en skala till en annan, och att;   
• Ett ekosystem inte har en enda jämviktspunkt (struktur då K-fas uppnås) utan flera.  

Struktur och mångfald förstärker elasticiteten i ett system (förmågan till återhämtning), 
men systemets förmåga att röra sig mellan multipla jämvikter garanterar dess mångfald. 
K-fasen i populationstillväxten följs inte direkt av r-fasen, utan två faser ligger emellan, 
då exergi frigörs samt då integrationen inom systemet förloras, vilket leder till kaotiskt 
beteende och språng till oväntade system. Här finns bland de viktigaste lärdomar som kan 
göras, om man ska lära sig av naturliga ekosystem att arrangera industriella, skriver 
Salmi. Mångfald garanterar hållbarhet i exempelvis ett industriellt systems förmåga att ta 
hand om restprodukter, men mångfald kräver att systemet har en förmåga att röra sig 
mellan jämviktspunkter. Man kan tänka sig att detta innebär att det är bra att planera fram 
till en K-fas, men att det som händer därefter bör lämnas öppet. Avbrott och störningar 
bör skrivas in i föreskriften för det industriella ekosystemet. Stabilisering av K-fasen 
skulle minska mångfald och hållbarhet. Den industriella ekologin kan beskriva – och 
föreskriva – processer i flera skalor och dimensioner av tid och rum. Efterkrigstidens era 
av ”engångsanvändning” i väst kan liknas vid en r-fas, medan den strävan som finns nu 
att åter sluta kretsloppen kan betraktas som vändningen mot en K-fas.  
 
Olli Salmi deltar som doktorand i ett projekt under rubrik ”The Challenges of Industrial 
Ecology in the Barents Region”, som bedrivs vid Helsingfors Tekniska Högskola. 
Förhoppningen är att kunna bidra till områdets utveckling och miljö.Salmi studerar 
gruvsamhällena på Kolahalvön från ungefär 1900, men med fokus på skeendena efter 
Glasnost. Dessa samhällen betraktar han som spatialt och temporärt begränsade 
industriella system. I det paper jag utgår från för min resumé antyder Salmi mer än uttalar 
de analyser han genomför eller kommer att genomföra. Under början av 1900-talet, 
skriver Salmi, förlorades renskötselns roll som dominerande aktivitet på Kola. Storskalig 
gruvdrift och fiske initierades, vilket krävde stora förflyttningar av människor till 
området. Nästa omega-fas kan förväntas när gruvorna är exploaterade, och de lokala 
samhällena lämnas utan sin traditionella källa till välfärd. Men, skriver Salmi, analyser av 
sådana element som ”produktion av välfärd” är tämligen okända inom den industriella 
ekologins litteratur. Genom specifika studier av socio-tekniska industriella ekosystem kan 
dock denna analys utvecklas, menar han. I en senare artikel, Industrial Development and 
Path Dependance in the Kola Penninsula (Salmi 2003) koncentrerar sig Salmi på de 
institutioner som konstituerar och kontrollerar industriell verksamhet i Kola, hur deras 
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strukturer kan relateras till möjligheterna att hindra eller minska miljöförstöring, och ser 
dem i historiskt perspektiv före och efter Glasnost. 
 
 
Eva Sterner: Hållbarhet och upphandling i byggindustrin 
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”. Efter licentiatexamen vistades hon en period i 
Kanada och samarbete med en professor Ray Cole, som har sin specialisering inom miljö 
och byggande. Eva Sterner började strax innan disputationen arbeta på ett större svenskt 
konsultföretag. Nedanstående resumé över hennes förändrande praktik grundar jag på 
doktorsavhandlingen och på en bandad intervju utförd strax efter disputationen, i juni 
2002.  
 
I avhandlingens introduktion får vi veta att investeringar i byggsektorn är viktiga för den 
långsiktiga ökningen av resurser i ett samhälle. Sektorn är även ett politiskt utpekat mål 
för samhällets förändring till hållbarhet. Ett krux är att den ekonomiska motivationen för 
hållbara byggprocesser i mycket saknats, samtidigt som kostnadspressen i sektorn är 
stark: i Sverige är den allmänna uppfattningen att byggkostnaderna är för höga. 
Orsakerna till att byggnadssektorn ses som viktig för hållbar utveckling är bland annat att 
där finns stor potential att spara resurser och energi. Problem man vill komma till rätta 
med är till exempel ensidig användning av byggavfall och rester som landfyllnad. Det 
finns också möjligheter att genom förbättrade material och processer påverka faktorer 
som hälsa och miljörisker. Teorierna för hur en förändring/förbättring ska komma till 
stånd är många och väl utvecklade. Däremot är det mindre utforskat hur 
implementeringen fortskrider. Nationella mål, lagstiftning samt byggsektorns frivilliga 
ansträngningar förklarar varför och hur byggsektorns engagemang och förändringsarbete 
framskrider.   
 
Sterner menar att implementeringen inte gått särskilt bra, av den kunskap som finns om 
både behov av, och möjligheter till, förbättringar av byggandets hållbarhet. Hennes svar 
är en ”multi attribute tender evaluation model”. Modellen ger instruktioner om en 
procedur av beräkningar av pris och energikostnad sett över byggnadens livscykel, samt 
ett index för miljöpåverkan. Sterner benämner procedurens resultat Total Combination 
Tender price, TCT = f(p, LCCE, EIx). I nuläget är en byggnations hållbarhet mestadels 
beroende av entreprenörens kapacitet att använda system utvecklade för deras 
miljöstyrning, skriver Sterner, vilka egentligen inte har att göra med hållbarhetsmeriterna 
i en enskild byggnad. TCT-proceduren blir ett instrument för byggherren att styra 
byggnationen mot önskad grad av ”hållbarhet”. Samtidigt ger proceduren ett utrymme för 
entreprenören att satsa på just långsiktigt hållbara teknologier, att ”spendera lite mer på 
initiala kostnader för att erhålla ett lågt totalindex”. Sterner nämner användning av 
”passiv värme” och dagsljus som exempel på teknologier som gynnas genom TCT.    
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Innehållet i TCT är en rad enskilda evalueringsoperationer vars slutvärden vägs/anpassas 
till varandra med byggnadens pris p (i Sverige SEK) som initialläge. Operationerna är 
tydligt redovisade och motiverade. Just detta kan kännas igen som typiskt för 
byggsektorns forskning, vars effekt beror av möjligheten att implementera resultaten i 
stor skala, och vars finansiering traditionellt hör samman med normering. Få av 
användarna kommer att veta all bakgrund till nya procedurers eller normers utformning. 
Men bakgrunden måste vara tillgänglig för bedömning, bland annat för att korrigeringar 
ska bli möjliga. I ett första steg får bakgrunden givetvis vara tillgänglig för att alls 
bedömas lämplig att implementera. Jag ska inte gå in på operationerna som ingår i TCT, 
men några karaktäristika vill jag ta fram. Sterner arbetar bland annat mycket kring 
förenkling.  TCT-funktionen är en summa TCT = p + LCCE + ϕ . EIx 

. a, där LCCE är en 
utveckling av det traditionella sättet att beräkna livscykelkostnad (Life Cycle Cost). 
Sterner finner, med stöd av ett flertal internationella forskare, att den traditionella 
beräkningen är omotiverat komplicerad. Utifrån tre tidigare värderingar av 
livscykelkostnader (Johansson & Öberg 2001, Bejrum et al 1986, Macsporran & Tucker 
1996), bedömer Sterner vilka kostnadselement som har största relevans och utvecklar så 
LCCE. Samtidigt finns utrymme för politiska bedömningar och individuella 
ställningstaganden. Index för miljöpåverkan EIx tas fram utifrån emissioner och deras 
primära, sekundära o.s.v. effekter. Här utgår Sterner från nationell och internationellt 
fastställa normer för standardiserade nivåer och för jämförelse, bland annat energislags 
påverkan relativt varandra. Den politiska sfär där miljöexperters ställningstaganden 
jämkas samman till en politiskt godtagbar bild får så en plats i EIx. Denna inverkan från 
politikens ”mainstream” modereras av möjligheten till ställningstaganden för den 
individuella byggnationen. I faktorn ϕ föreslår Sterner att miljöpåverkan från energi i 
entreprenörens förslag mäts och vägs mot byggherrens målsättning för byggnaden. 
(Faktorn a har rollen att konvertera index för miljöpåverkan till SEK/kWh, den har alltså 
en praktisk roll i summeringen.) Som slutsummering skulle man kunna säga att Sterner 
eftersträvat en hanterbar procedur med utrymme för värderingar. Sin evalueringsmodells 
begränsningar ser hon bland annat i att EIx tagits fram från övervägande svenska data, 
vilka i och för sig kan extrapoleras för generellt bruk inom Skandinavien och Europa. 
Vidare är det ett faktum att olika metoder att räkna fram energianvändning ger varierande 
resultat, därför bör det ske en förhandling kring vilken metod som ska användas för 
rättvisande bild i det enskilda fallet. Sterner ger uttryck för att kunskap och metoder för 
hållbarhet i byggandet ökat sedan frågan fick genomslag någon gång under 1990-talet. 
Men hon visar också på ett skeende, vars konsekvenser går i motsatt riktning mot den 
förbättring sådana faktorer kan förmodas leda till. Det handlar om att allt färre byggherrar 
också är ägare till byggnaderna som de sätter upp. Motivationen att ta hänsyn till 
byggnaders livscykelkostnader minskar på detta sätt. I avhandlingen räknar hon med att 
så är fallet, och påpekar att TCT-proceduren lämnar utrymme att utelämna 
livscykelkostnaden från bedömningsunderlaget. 
 
Sterners analys kommer till uttryck i en modell för förändring: kvantifiering av ”mjuka” 
parametrar, så att de kan ingå i de procedurer som används när byggnation upphandlas. 
Kvantifiering, menar Sterner, är ett villkor för att ”hållbarhet” ska komma att beaktas 
integrerat i de industriella byggprocesserna. Det ”stora” i doktorsavhandlingen samt 
motivet bakom den är, som Eva Sterners själv sa under intervjun (och jag behåller 
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talspråket i citatet): ”En modell för att beräkna miljöpåverkan och kombinera ihop det 
med livscykelkostnader, för att bidra till motivation för dem som ska bygga – projektörer 
och så vidare – att utveckla bättre byggprocesser.” Upprinnelsen till hennes 
doktorandprojekt var en kurs om resursbevarande byggteknik hon gick 1996, inom sin 
civilingenjörsutbildning. Efter ett examensarbete inom Skanska hade hennes intresse 
ökat. De inblandade förstod värdet av att göra något, att förbättra, men så handlade det 
om ekonomi. Man ville förändra men det fick inte kosta mer. Sterner blev intresserad av 
att forska i saken. Det framstod som ett svårt och komplext område; man jobbade bara 
med en liten del, saker man borde ta hänsyn till fick inte den uppmärksamheten i 
praktiken. Det hon tänkte i början var inte långt ifrån där hon hamnade på slutet: 
”Visionen var att jag ville kvantifiera miljöpåverkan, så att man skulle kunna arbeta in de 
frågorna på ett bra sätt i upphandlingen, så att man kan ge motivation till förändring 
genom sättet byggherren köper byggnaden, bidra till en utveckling inom området genom 
sättet man skriver kontrakt”, berättade Eva Sterner under intervjun. Det var en tydlig 
problemställning Sterner tog itu med som första steg. Att det fanns en kostnadspress 
innebar att alla krav inte kunde tillgodoses. Sterner gav sig in på att rangordna, vilket 
blev det centrala innehållet i hennes licentiatuppsats. ”Det var inte möjligt för mig att på 
ett objektivt sätt identifiera vilka miljökrav som ledde till förbättring. Men jag gjorde det 
på ett subjektivt sätt, där jag fick lägga in egna värderingar, men i alla fall på något sätt 
rangordna vad som troligast leder till förbättring, eller är något man skriver in … för syns 
skull.” Att på bred front tänka kring miljöhänsyn var nytt inom byggsektorn. Man ”skrev 
in massor av miljöfrågor” i förfrågningsunderlagen, och sedan fanns ingen möjlighet för 
dem som skulle utveckla projektet och bygga, att verifiera vilka som kunde uppfylla 
dessa krav. Komplexiteten i miljöfrågor kommer in hela tiden, när man ska försöka 
bedöma hållbarhetsaspekter, enligt Sterner. ”Du har alltid frågeställningar som ställs mot 
varandra, i princip hela tiden.” Det hon tycker att man ska göra, är att identifiera de 
aspekter man vill ge prioritet. ”Om man väljer mellan olika material kanske man ska 
fokusera på att välja material som inte är hälsofarliga, störande, giftiga”, menade Eva 
Sterner under intervjun; sedan kanske man måste nöja sig med det, och gå vidare.”Något 
man måste prioritera är energifrågan: den är jätteviktig och den blir viktigare för varje 
dag”.  
 
Sterner tar också upp byggprocessen, både i avhandlingen och i intervjun. Kunskap om 
hållbarhetskvalitéer i just processen är något av det som saknas mest i upphandling, och 
då miljökrav ställs. En svårighet är också att hitta fram vissa underlag. ”Especially 
calculation of maintenance costs is relatively time demanding and better procedures as to 
arrange data is needed”, skriver Sterner (2002). Att utveckla procedurer för att arrangera 
data, är med andra ord en uppgift för byggforskningen, och detta har bland andra Liane 
Thuvander ägnat sig åt i sin doktorsavhandling, som lades fram på Chalmers Tekniska 
Högskola 2003.  
 
Britt Strandberg: Energiproducenterna och framtiden 
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 en seminariepresentation våren 2002. Presentationen tog plats vid 
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ett seminarium i Boston,”IGEPT 2002”1, med status som pre-conference meeting inför 
AAAS årskongress (American Association for the Advancement of Science). Strandberg 
gjorde presentationen i Boston utifrån sin dåvarande position som Senior Consultant 
Human Resources på Vattenfall Electricity Networks. 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).  
 
Som Human Resourceskonsult var Strandberg med om att driva ett mainstreamingprojekt 
inom Vattenfall. Detta var bakgrunden till hennes deltagande i IGEPT. Strandbergs sätt 
att som organisationsspecialist operationalisera  mainstreamingtanken blir genom att i ett 
första steg ställa upp en dynamisk relation: Rollmodeller – Attraktiv arbetsgivare – 
Framgångsrik rekrytering – Rollmodeller – osv. Av presentationen framgick att man i 
projektet identifierade tre övergripande motiv för mainstreaming inom Vattenfall. På ett 
generellt plan konstaterades först och främst att ”Energi är en drivande kraft för social 
och ekonomisk tillväxt och utveckling”. Specifikt för Vattenfall som företag och 
energibranschen slogs följande fast: 

• Att vara en attraktiv arbetsplats för både män och kvinnor är avgörande för 
energiföretagen 

• En bättre genusmix är understödjande för förståelsen av marknad och kunder. 
 
Detta att vara ”attraktiv” utvecklas i en egen slide:   
Vara attraktiv 

• Mer konkurrenskraftig för både män och kvinnor, antingen som anställda eller 
kunder 

• Skapa nya affärsmöjligheter genom att tilltala en vidare skara klienter och kunder 
och hjälpa till att vidmakthålla en marknadsdriven kultur 

• Attrahera fler unga eftersom de kommer att vara mer benägna att identifiera sig med 
ett företag som ses som progressivt och har en bra genusbalans 

 
Att det är avgörande att energiföretagen framstår som attraktiva arbetsgivare sätts i ett 
europeiskt perspektiv. Medelåldern hos de anställda är hög inom hela den europeiska 
kraftindustrin samtidigt som årskullarna av ungdomar tillgängliga för nyanställning är 
begränsade. ”Inom ett par år”, säger en av Strandbergs slides, ”är situationen på 
Vattenfall den att 30 % av de anställda är 55+ och 50 % är 50+”. Framtidens Vattenfall 
behöver mainstreaming, kan man sammanfatta Strandbergs budskap, därför att Vattenfall 
behöver rekrytera attraktiv personal, och för att den konkurrensutsatta affärssituationen 
kommer att kräva aktiv attityd till kundrelationer och kundgrupper. 
 
Strandberg gick vidare till att lista externa respektive interna åtgärder. Dessa visade upp 
samma punkter som presenterats under rubrik ”vara attraktiv”, det vill säga de 
motiverande formuleringarna, men nu presenterad mer som konkret aktivitetsplan. Bland 
                                                 
1 IGEPT står för Infrastructure for Gender-Empowered Partnerships in the Technological Fields och var 
ramen för ett samarbete mellan Sverige och USA, med kopplingar till Global Alliance for Diversifying the 
Science & Engineering Workforce och National Science Foundation. 
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de  externa åtgärderna räknades upp bland annat ”förbättra rekryteringsbas (kontakter 
med skolor och universitet, utbildningsaktiviteter m.m)” och ”kvinnlig kundorientering”. 
Som interna åtgärder föreslogs bland annat ”information till alla anställda”. I Strandbergs 
Bostonpresentation fanns formuleringar man känner igen från länge med, och som 
regelmässigt används för att motivera jämställdhets- och mångfaldsåtgärder inom 
industrin; en socialt mångfaldig miljö ger större kreativitet, och så vidare. Men dessa 
välkända formuleringar får en ny koppling, som är konkret i affärsmässig bemärkelse, 
genom att bilden av kunden omvärderas, och i formuleringar som handlar om att bygga 
nya konsumentrelationer. Begreppet ”kvinnlig kundorientering” visar på en ny 
orientering för jämställdhetsprojekt inom industrin.  
 
I sin senare roll som personalchef fick Strandberg inte utrymme att arbeta med det 
mainstreamingprojekt hon presenterade i Boston. Men hon hade kännedom om vad som 
hände och berättade lite om det under vårt telefonsamtal i mars 2003. Då aktuella 
aktiviteter var bland andra planeringen av ett hundra Vattenfallsanställda kvinnors 
deltagande på ett idrottsevenemang i Berlin liknande ”Tjejmilen”, och ett engagemang i 
Tekniska museet med utställningen och aktiviteterna ”Kvinnor och energi”.  

 

Byggnadsteknik och byggplanering: intryck och funderingar 
 
Den 21 februari 2003 besökte jag Avdelningen för byggnadsteknik på KTH, och ett 
ordinarie seminarium på avdelningen. På seminariet presenterades bland annat två 
examensarbeten: Fuktproblem i krypgrunder, tekniska åtgärder av Moses Padt och 
Besiktning, underhåll och drift av Skansens kulturhus av Christian Hoffman och Jon 
Lugn. Det första examensarbetet var längre gånget än det andra.  
 
Fuktproblem i krypgrunder, tekniska åtgärder syftade till att utveckla råd åt ägare till hus 
med uteluftventilerad krypgrund: ”Vad kan man göra för att förbättra sina odds?” Det 
framgick av presentationen att det finns problem med denna grundläggningsmetod, men 
inte alla, utan vissa, krypgrunder drabbas av fukt. ”Detta tas som intäkt för att fortsätta 
bygga sådana hus”, kommenterade Padt. Uppenbarligen såg han grundläggningsmetoden 
som problematisk. Moses Padt hade arbetat med en matematisk modell för att beräkna 
utfall av olika kombinationer av förhållanden, och visade till exempel på vad 
luftfuktighetens variation beroende på årstid kan innebära. Med valet av matematisk 
modellering som analysverktyg följer att man måste bestämma sig för vilka faktorer 
(”parametrar”) som ska tas med i beräkningarna. Om allt tas med blir beräkningarna 
ogörliga på grund av för stora informationsmängder, eller oriktiga på grund av att 
modellerna inte är utformade att hantera allt för komplexa relationer. Frågor om de 
begränsningar och avgränsningar som väljs i en undersökning aktualiserades därför med 
Padts presentation. 
 
På Skansen i Stockholm finns många fina, äldre trähus. De har kulturvärde, och i dem 
finns värdefulla äldre föremål utställda för att skapa tidstypiska miljöer, därför är det 
viktigt att de är i gott skick. En del av dem har drabbats av mögel under senare år. 
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Examensarbetarna i Besiktning, underhåll och drift av Skansens kulturhus var 
intresserade av vad det är för förhållanden som skiljer de hus som drabbats från dem som 
inte drabbats. Hoffman och Lugns presentation aktualiserade inte minst mätproblematik. 
Vad ska mätas när, var och hur? När man bestämmer vad och var man ska mäta måste 
man först ha en idé om vad som kan vara orsak till problemen. Kan exempelvis 
dräneringstyp vara avgörande? I diskussionerna kom också andra tankar om källorna till 
problemen upp. I samtal mellan presentatörerna och auditoriet fördes det fram att 
Stockholms klimat varit mer fuktigt, med stora mängder regn på somrarna, när 
mögelskadorna börjat dyka upp. Något annat som kan vara av betydelse för att problem 
uppstår, menade man, är förändrad användning av byggnaderna.  
 
Efter seminariet fick jag tillfälle att tala med docent Folke Björk, som tagit det initiativ 
som lett till denna förstudie. Vår kontakt hade börjat kring problematiken ”sjuka hus”. 
Björk 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. Min tolkning av Björks beskrivning är att det har utvecklats en praktik 
där dåliga lösningar och förfaranden fortlever av sig själva. För att tala med Evelyn Fox 
Keller, så är problemet inte vetenskapens interaktion med materia och natur (vilken man 
vet hur man effektivt ska interagera med), utan vetenskapens interaktion med de sociala 
sammanhangen. I detta senare är man inte helt effektiv. Från den byggforskningslitteratur 
som jag fick tillgång till, framgår också att byggforskningen/byggsektorn 
uppmärksammar att det finns ett problem här. I förordet till antologin Construction 
Process Improvement, där 21 doktorander inom programmet ”Competitive Building” 
bidrar med var sin text, skriver professorerna Brian Atkin och Jan Borgbrant samt docent 
Per-Erik Josefsson:  
 

Over the past few years, researchers and sponsors have increasingly turned their 
attention to finding ways of improving the construction process. After decades of 
neglect, construction process is high on the agenda and will remain so, because of 
the realization that the scope for improvement is considerable and the time to make 
difference is indeed long. Indeed, there are no quick fixes. Sustained improvement 
can come about only through well-conceived plans that find acceptance among 
practitioners, not least clients.     (Atkin et al 2003, p. xi) 

 
Vidare kan man läsa i antologins kapitel 1, “Introduction”, av samma författare: 
 

Most research activity has been aimed at the products of construction or the science 
and technology that helps create and maintain them. Despite the considerable 
investments in building research, many problems remain, costs continue to rise and 
customers – building owners and occupants – complain of a sector that serves them 
badly. /…/ The mandate for Competitive Building was clear: improve the process 
and raise construction’s competitiveness.     (ibid s.1) 

 
Men, menar författarna, uppmärksamhet på processen enbart leder inte till det önskade 
resultatet, det är lika nödvändigt att se till ”produkten”, det vill säga till slutprodukten 
byggnaden/konstruktionen, liksom till de produkter som ingår som delar i den färdiga 
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byggnaden. Det finns bland annat exempel på produkter och system: ”that are designed 
and fabricated away from any concern for how they might be shipped, handled, installed 
and maintained” (ibid s. 3).  
 
Något man ändå kan lägga märke till i antologin om förbättrade konstruktionsprocesser är 
att sociala samspel samt övergripande koncept för värdering och utvärdering är i fokus 
mer än produkter. Samspel och relationer mellan byggare, beställare, brukare 
problematiseras, liksom samspel internt inom produktionssystem, och i förslag till 
lösningar operationaliseras de förbättringar man söker på olika nivå.  Kristian Widén 
frågar exempelvis hur det kommer sig att de samarbetsformer som dominerar inom 
byggsektorn inte tycks uppmuntra innovation. Han föreslår som en delåtgärd för att på 
sikt komma till rätta med detta problem att innovationsforskning införlivas i 
byggplaneringsforskningen. (ibid s.143-153) Veronica Yverås konstaterar att de tidiga 
designskedena är viktiga för hur en byggnad kommer att fungera, men att beställarna 
sällan har kompetens nog att formulera och ställa de avgörande krav som exempelvis 
skulle minskat energiförbrukningen och ökat livslängden på byggnaden. Hennes förslag 
för att komma till rätta med detta är att arkitekter och konstruktörer arbetar med ett 
verktyg, ”performance indicator tool”, som ”tvingar” dem att själva tidigt undersöka och 
specificera kraven på byggnaderna de designar. (ibid s.68-81)  
 
Antologin är vetenskapligt spännande genom att överväganden kring materiella och 
sociala förhållanden intensivt kommunicerar med varandra i de olika bidragen. Jag skulle 
vilja säga att så sker i vart och ett av dem. Jag anar i och för sig att antologins fokus på 
omvärdering av koncept, och på sociala relationer och samspel skapar en osäkerhet. 
Åtminstone finns särskilt i antologins inledning tecken som antyder att man ger sig ut på 
okänd mark, framför allt där Atkin, Borgbrant och Josefsson diskuterar vetenskapliga 
kriterier och med något av en ursäkt konstaterar att man i antologins bidrag inte kan nå 
upp till naturvetenskapens nivå av bland annat reproducerbarhet. (ibid s.6) 
Reproducerbarhet brukar som bekant egentligen inte anses som ett passande kriterium för 
god vetenskap inom det område som utgör den röda tråden i antologin, nämligen 
omvärdering av koncept och relationer. Man kan tänka sig flera andra kriterier som är 
mer lämpliga, så ursäkten verkar onödig. Däremot blir den förståelig sett ”inifrån” den 
tekniska normalvetenskapen, med sin skräck för ”flum”. Men samtidigt som en osäkerhet 
kan skönjas, demonstreras framför allt ett mod att genomföra den nödvändiga 
förändringen. I samma veva som ursäkten om brist på reproducerbarhet presenteras, 
ställer de tre seniora forskarna upp en lista med kriterier för god vetenskap, vilken de 
anser att alla vetenskapare ska sträva efter att uppfylla, och som i sin komplexitet – med 
den mångfald av infallsvinklar den reflekterar – är intresseväckande och levande precis 
på det sätt som antologins olika enskilda bidrag är. Reproducerbarhet är endast en av 
punkterna i denna lista, och inte ens det första. Kriterier för god vetenskap enligt Atkin, 
Borgbrant och Josefsson (ibid s.6) är som följer:   
 

1. necessity and sufficiency; 
2. contextual awareness; 
3. knowledge of the literature; 
4. expression of the problem and goal(s); 
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5. methodological transparency; 
6. rigorous application of method(s); 
7. data integrity; 
8. reproducibility of results; 
9. clarity of communication; and 
10. peer-group acceptance. 

 
 

Analys: förändring och verktyg  
 
Den övergripande fråga min undersökning ska förbereda arbetet med att besvara är: Hur 
kan den verklighetsbild som ryms i byggplaneringens verktyg vidgas, så att dessa svarar 
mot nutida krav på jämställdhet i teknisk utveckling? Men jämställdhetsbegreppet har en 
vid omfattning och frågeställningen måste fokuseras för att rymmas inom ramen för 
förstudien. Min mer specifika fråga blir: Kan feministisk teori integreras i 
ingenjörsvetenskaperna? Svaret på denna fråga är, menar jag, ett mått på det möjliga 
djupet i mainstreamingen inom teknikvetenskaperna. 
 
Med Keller och Mörtberg har jag poängterat två dimensioner av teknikarbete: den som 
handlar om interaktion med det icke-lingvistiska, det vill säga med materia och natur, 
respektive 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? Ovan i denna rapport refererar jag de olika 
texterna/presentationerna ganska utförligt. Ett syfte med detta är att visa fram de olika 
verktyg som används, och därmed ge en skjuts för varje läsare att själv reflektera över 
sina verktyg. Ett annat syfte är att göra de olika teknikvetenskapliga arbetsverktygen 
levande i den berättelse min rapport skapar, att inte bara skriva ”om” dem, utan också 
skriva berättelsen med hjälp av dem.  
  
Olli Salmis text är den i urvalet som mest uttalat arbetar med förändring av vår 
interaktion med materia och natur. Hans paper 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 
industriella ekologin kan inte ta in och greppa social välfärd och produktion av social 
välfärd. 



 22 

 
För att då går vidare till Eva Sterner, som adresserar sociala arrangemang kring vår 
interaktion med natur och materia, så väljer hon, 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. Det handlar 
om tidpunkten för energiföretagens expansionsfas och den efterföljande stabiliteten i 
personalstyrkan, i kombination med ett allmänt europeiskt ”kohort-problem”. Sådana 
”hårda” fakta blir gärna kanaler att skapa acceptans för jämställdhetsarbete i 
mansdominerade teknikdefinierade kretsar, där man ju tenderar att betrakta sådan 
verksamhet som ”flum”. Just detta förfarande kan alltså kännas igen. Men Strandberg och 
hennes kollegor har också identifierat nya parter och ekonomisk – framtids – nytta av 
mainstreaming. Kundrelationen uttalas som del av energiföretagets framtid, och 
kön/genus blir del i synliggörandet av denna relation. Detta är en typ av 
operationalisering som samverkar med, och blivit möjlig genom, kvinnors förändrade 
situation, med ekonomiskt aktörskap som konsumenter och förändrad livssituation på 
flera sätt. I en värld där det inte längre är självklart att människor över huvud taget bildar 
gemensamt hushåll gör mannen uttåg som överhuvud i familjen. Och därmed upphör 
”mannen” vara den som per automatik beställer och står för konsumenters 
elektricitetsabonnemang.   
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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 
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 detaljnivå hur varje detalj ska värderas i just deras del av ett 
konkret teknikprojekt. 
 
De seniora författarna till antologin Construction Process Improvement inom 
programmet ”Competitive Building” ser och tydliggör de komplexa förhållanden som 
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 vardagliga, i grunden ekonomiska erfarenheter. 
(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”. (Abrahamsson et 
al 1993) 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 rubricerades i termer av att, exempelvis, ”anlägga en helhetssyn”, 
och specificerades genom textbeskrivningar utelämnades. Sterners forskning har visat på 
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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. En mycket praktisk orsak finns bakom 
strävan att utveckla formaliserade verktyg, med andra ord. Men orsaken att ”torrheten” i 
Sterners arbete väckte min nyfikenhet när jag först fick höra talas om det var inte alls av 
praktisk karaktär utan mer visionär. Det utlovade något nytt. Hennes arbete är för mig en 
väl integrerad operationalisering, som genom att den kunnat genomföras utlovar att 
ytterligare fler integrerade – det vill säga meningsfulla – idéburna interventioner kan 
göras inom de delar av (teknik)vetenskapen som framstått som mest ointagliga för 
normativt grundad förändring: de kvantitativa operationer som åtminstone ytligt sett inte 
behandlar det mänskliga och sociala utan det materiella, av naturen givna. Jag såg också i 
arbetet med min doktorsavhandling (Udén 2000), där jag studerade kvinnliga teknologers 
examensarbeten, vilka problem de teknologer ställdes inför, som försökte föra in nya 
grepp och tolkningar i sina examensarbeten. Möjligheten att visa tillräcklig så kallad 
”nivå” vilar i mycket på att man använder de mer sofistikerade verktygen inom det 
teknikområde man specialiserat sig på; exempelvis modellering, matematiska formler och 
algoritmer. Men för att sådana verktyg ska vara användbara krävs omfattande 
förberedelser, som kan ta åratal av erfarenheter och arbete i anspråk – som regel inte en 
enskild persons verk. Eva Sterners doktorsavhandling var ett tecken på att en 
amalgamering mellan existerande och förändrande praktiker höll på att ta form. Detta 
måste innebära att den förändrande praktiken får del av redan gjorda förberedelser. 
 
De fyra exempel på förändrande arbete jag studerat är valda för att de representerar 
normativt motiverade förändringsprojekt som har en levande relation till dagens 
teknikvetenskapliga praktik. Från två av exemplen kan anvisningar om genusperspektiv 
och jämställdhetsarbete direkt läsas ut, två av dem behandlar inte alls detta frågeområde. 
Endast två av exemplen kommer från byggsektorn. Även om Olli Salmi inte arbetar med 
byggsektorn är hans arbete relevant för byggsektorn genom att behandla frågor om energi 
och exergi. Även om Britt Strandberg vänder sig till kraftbolagen och inte byggsektorn är 
hennes förändringsarbete relevant för sektorn, genom att den fokuserar och utmanar 
bilden av kundrelationen: vem är kunden? Men dessa detaljer är egentligen inte av 
betydelse för undersökningens syfte. Jag ville på ett mer principiellt plan veta något om 
möjliga vägar för operationalisering av normer in i teknisk praktik, som just nu prövas. 
De fyra exemplen, Kellers och Mörtbergs teoretiska förändringsprojekt, liksom antologin 
Construction Process Improvement visar på att en mångfald verktyg och metoder kan 
användas för att förändra teknikvetenskapen på ett meningsfullt sätt. Det verkar 
principiellt, teoretiskt, finnas stora möjligheter att integrera feministisk teori i 
ingenjörsvetenskaperna, inklusive att vidga den verklighetsbild som ryms i 
byggplaneringens verktyg, så att nutida krav på jämställdhet tillgodoses. 
 
 

Diskussion 
 
Den undersökning som redovisas ovan visar att det i princip ska finnas goda möjligheter 
att integrera feministisk teori i ingenjörsvetenskapernas samtliga aspekter. Därmed blir 
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svaret ja, på en fråga om den verklighetsbild som ryms i byggplaneringens verktyg kan 
vidgas, så att de svarar mot krav på jämställdhet i teknisk utveckling. Men frågan som 
denna förstudie rör sig kring, nämligen hur detta ska gå till är dubbeltydig. Den kan 
tolkas både som att den gäller utformningen av verktyg, och som att den gäller de sociala 
och organisatoriska förutsättningarna.    
 
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. (Bratteteig 2002, Keller 1992, 
Mörtberg 2001, Trojer et al 2000) 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. För att bedöma de realistiska 
möjligheterna att presentera feministiska alternativ inom ingenjörsvetenskaperna finns 
det ytterligare en problematik att ta hänsyn till, nämligen utsikterna att nå koncensus om 
att sådana alternativ behövs och är förenliga med den tekniska sektorn. För att belysa 
detta problem passar det att göra en jämförelse.   
 
Miljöhänsyn och ekologiska frågeställningar har vunnit genomslag, och på ett 
oproblematiskt sätt bygger mycket förändringsarbete inom natur- och teknikvetenskap 
numer på miljörörelsens ideal. Det är helt möjligt – och inte alls ovanligt – att en individ 
väljer ingenjörsstudier på grund av miljöintresse, och en identitet kan byggas upp kring 
kombinationen teknisk kompetens/miljöintresse. (Udén 1996) Numer är det nog få 
svenska tekniker som tror att teknisk verksamhet skulle vara något ”miljöneutralt”. Med 
feminism, jämställdhet och genusperspektiv förhåller det sig på ett helt annat sätt. Det är 
anmärkningsvärt om dessa identifieras som relevanta att ta in. I det fall där så skett har 
det ofta varit i form av förväntan att kvinnor som individer ska tillföra en ”mjukare” 
kvalitet som motsats till det ”manligt hårda” inom ett verksamhetsområde. Detta utan att 
krav och åtgärder vidtas på verksamhetsnivå, och utan att belöningar ses som befogade 
att delas ut till de kvinnor som förväntas driva processen (se till exempel Brandell et al 
1996, Canel et al 2000, Salminen-Karlsson 1999, Udén 2000, 2002). I detta stycke kan 
vissa av de ”kriterier för god vetenskap” som Atkin, Borgbrant och Josefsson ställer upp i 
Construction Process Improvement och som förutsätter intersubjektivitet, vara 
problematiska. Jag tänker främst på punkt ett i listan, ”necessity and sufficiency”, och på 
punkterna nio och tio, ”clarity of communication” respektive ”peer-group acceptance”. 
Hur kan man, exempelvis, kommunicera på ett sätt som uppfattas som tydligt av någon 
som inte alls delar ens sätt att tänka, och samtidigt behålla innebörden i sin egen 
tankegång? Byggsektorn är starkt mansdominerad, och det är välkänt att 
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jämställdhetsarbete framför allt bedrivs av kvinnor samt att kompetens i jämställdhet och 
genus framför allt finns bland kvinnor. 
 
Feministiska och feministiskt modifierade teorier har börjat få gehör inom 
samhällsplaneringen, som ju ligger nära byggsektorn. Begreppet livsformer inklusive 
feministiska teorier kring livsformer, har exempelvis fått ett genomslag, och det har också 
sedan länge uppmärksammats inom arkitekturområdet. (Se t ex Nordisk 
Arkitekturforskning nr 1 1992.) Kvinnorörelsens arbete mot våld mot kvinnor har också 
fått ett genomslag. Genusforum i Västerbottens län arrangerar konferensen ”Orädd: för en 
jämställd utomhusmiljö” i Umeå 1-2 april 2004. Inbjudan inleds med orden ”Kvinnor och 
män, såväl unga som gamla, ska ha lika möjligheter att vistas i det offentliga rummet”. 
Exempel där denna målsättning operationaliserats, och principer för hur detta kan gå till, 
presenteras i bidrag som ”Olika ljussättning för att skapa trygghet i stadens rum” av 
Torbjörn Eliasson och Carl Arnö, och ”Trygghetskartor som metod i 
planeringsprocessen” med Helena Brewer. Min vardagliga erfarenhet säger att 
konferenstemat och de operationaliseringar som det inrymmer har viss förankring bland 
ingenjörer och andra planerare. Det behövs inget särskilt intresse för genusfrågor för att 
omfatta ett ideal om trygghet och en förståelse för att denna påverkas av planering. En 
traditionell väg- och vattenbyggare har med största sannolikhet förståelse för till exempel 
hur vissa typer av planteringar efter en gångväg kan orsaka att kvinnor väljer bort just 
den vägen. 
 
Det finns både feministisk-, jämställdhets- och genusforskning inom och kring 
byggsektorn. Inget av detta märks i Construction Process Improvement, vilken kan 
noteras eftersom antologin i övrigt får uppfattas som ett ”framtidsgrepp” inom 
byggplaneringsforskningen. Detta kan tolkas symptomatiskt – i så fall menar jag att 
förhållandet inte är förvånansvärt alls. 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 (vilket är ett av den feministiska forskningens viktigaste bidrag till vårt 
samhälle, se t ex Carlstedt & Forssén 1999, Waldén 1982, 1990), 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”, som var det område den ansökan 
kretsade kring, som var upptakten till denna förstudie. 
 
 

Slutsatser 
 
De feministiska teoretiker vars arbeten jag använder för förstudiens analys har olika 
vetenskapsbakgrund. Evelyn Fox Keller och Christina Mörtberg behandlar två olika 
dimensioner av teknikarbete: den som handlar om interaktion med det icke-lingvistiska, 
det vill säga med materia och natur, respektive interaktion med det språkliga och 
kulturella. För analysen tänkte jag mig en skala från det ”mest materiellt inriktade” 
interveneringsprojektet till det ”mest kulturellt/språkligt inriktade”. De fyra exemplen 
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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”.  
 
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 
erbjuda ”öppningar” mot jämställdhets- och feministisk forskning och dess resultat och 
teorier. Byggsektorn är dessutom teoretiskt intressant för feministisk forskning och 
teoriutveckling inom teknikvetenskap, eftersom den konstant inbegriper en mångfald av 
interagerande 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 vilken feministisk teori formulerat som en utmaning 
mot den dominerande tankegång och vetenskapliga norm som endast godkänner 
hierarkiskt ordnade principer och tydliga kategorier. (referens) Samtidigt kan feminismen 
på betydande punkter förmodas ha andra perspektiv och erfarenhetsbas är de som idag 
kommer till uttryck i exempelvis byggplaneringens verktyg (representationer, tecken, 
procedurer etc.).  I de undersökta texterna, och i intrycken från byggforskningen 
inklusive byggplaneringsforskningen finns också en spänning mellan ett intresse för 
komplexitet och kapaciteten att bibehålla mångfald och komplexitet i tekniska design-, 
konstruktions- och planeringsprocesser, och erfarenheten att förenkling är nödvändig för 
att få genomslag i industriellt bruk av sådana verktyg. 
 
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”). 
Med termer inspirerade av Evelyn Fox Keller kan sägas att man upplever att det inte är 
byggteknikvetenskapens interaktion med materia och natur som är problemet, utan dess 
interaktion med de sociala sammanhangen; med språk och kultur. Jag har inte berört 
problemet på något djupare i denna rapport, men kan konstatera att den feministiska 
forskningen och jämställdhetsforskningen utvecklat kunskap inom dessa områden som 
skulle vara av nytta för att förstå problematik som ”sjuka hus”, bristande 
erfarenhetsöverföring mellan byggprojekt med mera. Det förefaller befogat att 
operationalisera insikter feminismen och jämställdhetsforskningen genererat i 
byggplaneringsverktyg. 
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