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Förord 

Den här avhandlingen är frukten av mångåriga vandringar efter krokiga vägar. 
Först som yrkesverksam i databranschen och därefter genom forskarstudier. 
Avhandlingsarbetet är ett självständigt arbete, men jag ser det som en del i vårt 
kollektiva forskningsprogram vid avdelningen Genus och Teknik. Program-
arbetet har inspirerat och influerat avhandlingsarbetet genom gemensamma 
diskussioner i seminarierum liksom i andra rum. Under mångårig yrkes-
verksamhet har jag deltagit i olika projekt och alltid arbetat i grupper. 
Avhandlingsarbetet har gett mig nya erfarenheter genom att det i högre grad 
innebär ensamarbete. På grund av dess karaktär är det än mer angeläget att 
bereda rum för kollektivt arbete. 

Ett varmt tack till de kvinnor som ställt sin dyrbara tid och sina 
erfarenheter till mitt förfogande genom att delta i forskningscirkeln och i 
intervjuerna. Andligen har ni deltagit i många resor tillsammans med mig och 
utan er medverkan hade jag inte kunnat genomföra mina vandringar. 

Tack till mina handledare, Lena Trojer och Jan Johansson, som båda på 
ett prestigefritt sätt väglett mig fram till slutet. Lenas kunnande, entusiasm och 
att alltid se möjligheter har varit inspirerande under vandringarna. Jag hoppas 
att ett fungerande samarbete kan fortsätta i framtiden och att vi tillsammans 
kan företa nya utmaningar. Jan övertygade mig om att förändra ursprungliga 
planer och höja ambitionerna till doktorsavhandling istället för licentiatupp-
sats. Elisabeth Gulbrandsen har också genom mångårig feministisk forskning 
och förmåga att lyfta arbetet bidragit med vägledning och värdefulla kommen-
tarer. Hon har också varit vägvisare till poststrukturalistiska stigar. Ett stort 
tack! 

Tre Evor har på olika sätt bidragit i avhandlingsarbetsprocessen och slut-
produkten. Ewa Gunnarsson, som lyckades övertyga anslagsgivare att bevilja 
medel till projektet Morgondagens systemutvecklare - en kvinna?, som ligger till 
grund för avhandlingen. Genom sin kvinnoforskningskompetens bidrog Ewa 
till formulerandet av frågeställningar vid starten av forskningsarbetet. När hon 
försvann in i sitt avhandlingsskrivande, kom Eva Magnusson att generöst 



fungera som inspiratör och diskussionspartner. Våra diskussionsseminarier och 
kontakter via elektronisk post har varit fruktbärande. Jag tänker särskilt på 
seminariet sommaren 1996 i Kasamark, då vi diskuterade och kommenterade 
min avhandlingsdisposition. Det kom att förlösa vissa knutar och blev starten 
på skrivandet. Eva Erson som läst och kommenterat ett ofärdigt manus fick 
mig att bli tydligare, och mer strikt samt att finna struktur för presentation av 
empirin. Tack! 

Britt-Mari Bergström vill jag tacka för kommentarer och korrekturläsning, 
samt Linda Al-Nehlaoui och Annelise Harnesk för utskrifter av intervjuerna. 
Annelise har också varit min samtalspartner och våra diskussioner om livets 
vedermödor har skett kontinuerligt under snart 10 år. Hon har varit ett stort 
stöd under avhandlingsarbetet och även bistått med kunnande för att lösa 
ordbehandlingsprogrammets svårigheter och egendomligheter. 

Andra som delat med sig av fackmässig kunskap liksom av omtanke och 
omsorg och därigenom gjort tillvaron ljusare är Marja Vehviläinen, Annika 
Forssén, Maria Udén, Marie Sterte, Tomas Stefansson och Lilly Ekenberg. 
Tack för det! 

Slutligen vill jag tacka Rådet för arbetslivsforskning som finansierat 
projektet Morgondagens systemutvecklare - en kvinna?. 

 
Avan den 31 mars 1997 
 
Christina Mörtberg 



 

FÖRSTUDIE 
 
 
 

KUNSKAP 
 

Alla de försiktiga med långa håvar 
träffar havets jätteskratt. 

Vänner, vad söker ni på stranden? 
Kunskap kan aldrig fångas, 

kan aldrig ägas 
 

Men om du rak som en droppe 
faller i havet att upplösas, 

färdig för förvandling - 
då skall du vakna med pärlemorhud 

och gröna ögon 
på ängar där havets hästar betar 

och vara kunskap. 
 

Karin Boye 



 



 

Inledning 

Informationsteknologi, med integration av datateknik, kommunikationsteknik 
och TV-teknik, har gett fler tillämpningsområden, öppnar stora möjligheter 
men ställer också stora utmaningar på förändringar i våra vardagsliv. Internet, 
cyberspace, virtuella verkligheter, World Wide Web och elektronisk post 
adresser svämmar över oss. Däremot är det sällan som innebörden av begrep-
pen diskuteras eller definieras - vi tar dem som något givet och tror oss veta 
vad som åsyftas. De framställs som trendmässiga utan historiska, sociala eller 
kulturella förankringar och konsekvenser. Virtuell verklighet t.ex. är inte 
någon ny företeelse som uppkommit med informationsteknologin utan har 
funnits de senaste femhundra åren.1 Om informationsteknologi som framtids-
teknologi skriver Bo Dahlbom och Lars Erik Janlert följande:  
  
 Som varje äkta framstegsteknologi är informationsteknologin självgenere-

rande: liksom heroin skapar den själv de behov som den är medlet att 
tillfredsställa.2 

 
Dahlbom och Janlert menar att informationsteknologi ger förändrade mönster 
i hur vi kommunicerar och möts, genom att tillfälligheter får större spelrum.  
Teknologin väcker vår nyfikenhet som leder till sökanden efter något, vi vet 
inte alltid vad, men det kan resultera i slumpartade möten och oplanerade 
kontakter. I boken The Saturated Self visar den amerikanska psykologen 
Kenneth J. Gergen (1991) hur teknologiska innovationer på ett drastiskt sätt 
förändrat våra livsmönster och relationer, vilket inneburit känslor av mättnad 
- technologies of saturation. Gergen klassificerar teknologi i två kategorier - low-
tech och high-tech. Till den första hänför han järnvägar, offentlig postservice, 
bilar, telefoner, radiosändningar och tryckkonsten. Och i den andra ingår 

                                                
1  I artikeln Den virtuella verklighetens väsen heter makt  (Dagens Nyheter, 1995-01-13) ger Norman M 

Klein exempel från historien om simulerade världar som t.ex. kyrkointeriörer med effekter för att 
gestalta krisen i påvedömet i renässansens Italien. I dåtidens cybervärldar gestaltades Gud, vilka 
maktsystem gestaltas i dagens simulerade världar? 

2  Dahlbom & Janlert (1995:157) 
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flygtransporter, television och elektronisk kommunikation. De sju, som 
Gergen klassificerar som low-tech, var början på mättnads processen, som 
åstadkoms genom ökade möjligheter till kontakter och förflyttningar. Ut-
mattningen har på ett påtagligt sätt accelererats genom utveckling och an-
vändning av flyg, television och elektronisk kommunikation, som innebär 
snabbare förflyttningar och kontakter. I ett globalt3 perspektiv för teknologin 
oss närmare varandra samtidigt som vi distanserar oss från vår omedelbara 
omgivning genom att uppfyllas av teknologin och dess möjligheter. 

Hösten 1972 när jag efter avslutande universitetsstudier tog mitt första steg 
in i databranschen kunde jag inte föreställa mig dagens utveckling på informa-
tionsteknologiområdet. Jag utvecklade system i assembler och tyckte mig ha 
full kontroll över alla parametrar och också hur maskinen arbetade. I takt med 
utvecklingen av högnivåspråk, operativsystem, databaser, verktyg m.m. har 
systemutveckling ändrat karaktär och det har också blivit mer abstrakt.  Frågor 
som jag grunnat över är: Vad händer när vi förflyttar oss till högre 
abstraktionsnivåer? Vilka konsekvenser får det för de system vi utvecklar? 
Vilka konsekvenser får det för brukarna av systemen? En integration av data-
teknologi, kommunikationsteknologi och TV-teknik har även medfört att 
komplexiteten ökat. 

Att följa problemet dit det leder 

När jag påbörjade forskningsprojektet Morgondagens systemutvecklare - en 
kvinna?, var mitt syftet att utforska systemutvecklares strategier och livsmöns-
ter. Forskningsprocesser, liksom andra läroprocesser, går ofta efter krokiga 
vägar och ibland blir ens vägval både omvägar och avvägar. Frågor som ställts i 
starten på arbetet kan ge upphov till nya (Collingwood, 1939) och kanske 
påverkas tidigare frågeställningar också av vägvalen. Därför har det ursprung-
liga syftet efter hand omformulerats eller snarare preciserats till: systemutveck-
lares förhållningssätt, handlingar, val, tankar och känslor om yrkesliv och familjeliv 
samt hur kvinnorna formas och formar4 informationsteknologi.  

Under arbetets gång har möten och samtal med kvinnorna, som ingår i 
studien, med andra forskare och litteraturstudier samverkat till förskjutningar 
av frågeställningar och till det slutliga problemområdet. Förflyttningarna har 
också inneburit perspektivbyten. Doktorandkursen Humanvetenskaplig 
handlingsteori5 har också bidragit till förflyttningar och förskjutningar av 

                                                
3 Beteckningen global är tveksam på grund av att stora grupper människor överhuvudtaget inte har 

någon tillgång till teknologin. 
4  Se Gulbrandsen (1990a:57, 1995b:98) för dubbelheten i kunskapande processer genom vilka 

människor formas och formar. 
5  Kursen gavs vid Nordiska institutet för samhällsplanering, Stockholm hösten 1995 och våren 1996. 
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frågeställningar. Under kursens gång ställdes vi deltagare inför kiasmen: hur 
uttrycket finner sin mening och hur meningen finner sitt uttryck. Det första 
ledet har varit styrande i mitt arbete och framför allt vid fokusering av be-
greppsparet identitet/differens. Därigenom har gränsproblematiken aktualise-
rats och förståelsen av att närma sig gränsen, där något möter sitt andra för att 
genom att försöka förstå andra också få öka förståelsen av mig själv. 

Mitt intresse för gränser och motsägelser går att finna i min bakgrund. 
Som tornedaling är jag född vid en gräns, en gräns som drogs vid fredsför-
handlingarna i Fredrikshamn 1809 och som delade ett folk med rötter i 
samma kultur. En relevant fråga är: Har det någon betydelse? Ja, jag tror det, i 
varje fall för oss på den svenska sidan, eftersom vi kom att bli en minoritet i 
Sverige vilket bl.a. har inneburit att vi inte tillåtits att använda vårt språk - 
Meän kieli.  Ibland har jag av andra svenskar blivit behandlad som vore jag inte 
svensk utan någon mitt emellan. Idag kan jag se min bakgrund med ben i 
olika kulturer som tillgångar, vilket jag inte alltid gjort men som troligen har 
vuxit fram genom en tillit till mig själv och hur mina livserfarenheter format 
och formats.6 

Andra anledningar till mitt intresse för gränser är att jag valt utbildningar 
och yrken som inneburit att jag befunnit mig i miljöer som dominerats av 
män. Jag har arbetat med utveckling av informationsteknologi i mer än 15 år 
och många gånger känt mig annorlunda i förhållande till mina kolleger. Att 
befinna sig i och vandra mellan kulturer och språk innebär träning i översätt-
ningar. Rosi Braidotti (1996) hävdar att hennes arbeten som: 

 
tenker har intet morsmål, bare en rekke av oversettelser, forskyvninger og 
tilpasninger til betingelser i endring.7 

 
Översättningsproblematiken ger träning som kan resultera i förändringar och 
producerandet av andra kunskaper. 

Jag är enig med Donna Haraway (1994) om att gränsöverskridandet i sig 
inte är det intressanta i förändringsarbeten utan vilka livsformer som har möj-
ligheter att överleva i framtiden. Men jag menar att överskridandet av gränser 
och vandringar mellan kulturer innebär träning i översättningar. Att befinna 
sig i klyftan mellan kategorier och vägra det säkra kan visa på andra förståelser 
än dominerande. Begreppsparet identitet/differens är ett genomgående tema i 
hela avhandlingen mer explicit i vissa delar än i andra. I diskussioner om 
gränsöverskridande kommer jag att använda gungbrädan för att illustrera kate-

                                                
6  En ökad tillit till egna erfarenheter tillskriver jag bl.a. mina diskussioner med arbetskamrater och vårt 

gemensamma kvinnoforskningsprojekt vid avdelningen Genus och Teknik, Luleå tekniska universitet. 
7  Braidotti (1996:43). 
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goriers ytterlägen, men också hur närmandet av gränser möjliggör andra för-
ståelser, som vägar att lära sig. 

Disposition 

Det finns många olika framställningssätt och lika många åsikter om vilka som 
är att föredra, särskilt i akademiska sammanhang. Vissa företräder uppfatt-
ningen att andra forskares arbeten och tankar bör vävas in i egna och återges 
med egna ord. Andra hävdar att citat ger texten liv genom förmedlingar av 
andra röster. Om formens och innehållets betydelse menar Braidotti (1996), 
att hon väljer ett skrivande, som innebär en kombination av det teoretiska och 
det poetiska eller lyriska. Framställningssättet öppnar möjligheter att i texten 
ge rum åt andra röster vilket hon bl.a. förverkligar genom att citera.  På 
liknande sätt, som Braidotti, vill jag, utan att hävda att framställningen är 
poetisk eller lyrisk, ge liv åt texten genom att citera andra - kvinnor jag inter-
vjuat liksom andra forskare. Jag tillåter mig också att överskrida disciplin-
gränser och disciplinära distinktioner genom att stödja mig på Braidotti8, men 
också på vad jag lärt mig genom doktorandkursen Humanvetenskaplig hand-
lingsteori om att hänga i klyftan mellan kategorier och vägra det säkra 
(Olsson, 1989). 

 
Avhandlingen är strukturerad i olika faser - förstudie, krav- och systemformu-
lering, (de)konstruktion, integration och test och införande, i enlighet med 
systemutvecklingens steg-för-steg modeller: 

 
Förstudie: Från relämaskiner via datamaskiner till in-

formationsteknologi 
 
Krav- och systemformulering: Kvinnoforskningens positioner 
 På krokiga vägar från datainsamling till tolkning 

och analys 
 
(De)Konstruktion: Gränsvandrerskor formas och formar 

informationsteknologi 
   
Integration och test:  Disciplinerande teknologier 
 Teknologi - som naturaliserade objekt 
                       Speglingar i de yttre rummen 
                        
Införande:          Balanserande av gungbrädan 
 
                                                
8  Se sid. 36 för en diskussion om Rosi Braidottis metafor eller gestalningsform om nomadiska subjekt. 
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Del ett, förstudie, består av en kortfattad presentation av den svenska data-
teknikutvecklingen från relämaskiner via datamaskiner till informationstekno-
logi. Genom en kort historisk tillbakablick visar jag hur utvecklingen domine-
rades av begränsade grupper av män beroende på olika intressenters aktiva 
påverkan i utvecklingsarbetet. Mitt syfte är att visa att det varken är något 
förutbestämt eller bestående som gör en teknologi eller ett område till manligt 
utan att den formar och formas i förhandlingar. Jag skildrar kort hur dataut-
bildningar i början formades av leverantörer för att sedan utvecklas till uni-
versitets- och högskoleutbildningar. Med exempel från intervjuerna illustrerar 
jag varför kvinnorna, som ingår i studien valt utbildningar inom informations-
teknologiområdet. Slutligen redogör jag kortfattad för vad systemutveckling 
kan vara.  

Del två, krav- och systemformulering, består av två avsnitt. I det första re-
dovisar jag kvinnocentreringens starka ställning inom svensk kvinnoforskning, 
dess influenser i mitt arbete, samt för risken av enkla spegelvändningar. Med 
hjälp av poststrukturalistiska strategier formulerar jag vägar bortom bipolära 
skillnader och spegelvändningsfällor. Men jag visar också hur det är möjligt att 
hålla liv i spänningar mellan kvinnocentreringar och poststrukturalism 
elleruttryckt på ett annat sätt mellan The Women’s/Gender Question och The 
Science Question in Feminism9. 

Det andra avsnittet innehåller beskrivningar av de metoder jag använt i 
datainsamling, tolkning och analys men också vilka överväganden som ligger 
till grund för valen. Återkommande teman är ambitioner om att vara lokali-
serad på samma plan, som kvinnorna i studien, för att minska risker att objek-
tivera dem och att dölja deras handlingsförmåga och därigenom förlora situe-
ring och lokalisering. 

I (De)Konstruktions delen presenteras olika frågeställningar som jag valt ur 
de intervjuade kvinnornas berättelser. Den här fasen innebär i ett systemut-
vecklingsprojekt att utifrån kravspecifikationer, som utformats i tidigare faser, 
konstruera system- och programvaror. På motsvarande sätt har jag i tidigare 
delar gjort en historisk tillbakablick av teknikutvecklingen, redogjort för mina 
teoretiska utgångspunkter samt vilka överväganden som ligger bakom valen av 
datainsamlings- och analysmetoder. Förändringen av benämningen kon-
struktion till (de)konstruktion ska förstås av att jag nyttjar diskursanalys för 
tolkning och analys. Det innebär ett dekonstruerande tillvägagångssätt med 
därpå följande diskursiva analyser, som utgör konstruktioner av kvinnornas 
berättelser. Begreppsparet identitet/differens är bärande tema i hela delen och 
som jag använder för att studera hur de intervjuade kvinnorna formas som 
systemutvecklare och kvinnor samt hur de formar informationsteknologi. Jag 

                                                
9 Efter titeln på Hardings (1986a) bok The Science Question in Feminism. 
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problematiserar hur och varför motsatsernas logik begränsar och är begrän-
sande. 

Delen, integration och test, består av tre avsnitt, i vilka problematiker som 
aktualiserats i tidigare faser undersöks. Jag skärskådar disciplinerande teknolo-
gier och dess normaliserande effekter, genom människors olika aktiviteter i 
utvecklingen av informationsteknologi. Problematiker som fokuseras är hur 
rationella, kontrollerande och målinriktade mekanismer möts av projektarbe-
tets utmaningar genom det flexibla, nya och oförutsägbara. Men också hur 
snäva tidsplaner får kontrollerande funktioner i skapandet av läraktiga och 
lydiga kroppar. Det andra avsnittet behandlar frågor om hur teknologi natu-
raliseras genom att objektiveras och hur situeringar och lokala förståelser däri-
genom går förlorade. Kapitlet avslutas med en analys av motsatsernas logik 
och hur den begränsar förståelser av hur kvinnor skapas.  Dessutom visar jag 
hur våra tendenser till externaliseringar dvs. att placera problemen i de yttre 
rummen, medför att vi frånsäger oss ansvaret för problem i vår direkta närhet. 

I den avslutande delen, införande, diskuterar jag hur kvinnorna i inter-
vjuerna skapas som systemutvecklare och kvinnor. Jag reflekterar också över 
mina förflyttningar under avhandlingsarbetet och vilken betydelse de fått för 
arbetet. Dessutom reser jag frågor, som kan vara intressanta för framtida forsk-
ning. 

Kunskap är för mig inte bara ett resultat utan också göranden, alltså ett 
kunskapande. Därför inbjuder jag läsaren att följa med min framställning - en 
resa efter krokiga vägar. Jag kommer att redogöra för olika överväganden som 
kantat avhandlingsarbetets stigar och omvägar och vilka val jag gjort, samt 
vem som bidragit i vägledningen. Det senare gör jag för att markera vad och 
vems kunskaper som värderas och görs märkbar i forskningsarbetet. 
 
 



 

Från relämaskiner via datamaskiner 
till informationsteknologi 

Forskning och utveckling av informationsteknologi är ett prioriterat område i 
Sverige10. Regeringens proposition om informationsteknologi11 liksom andra 
diskussioner om ett framtida informationssamhälle, andas en teknikoptimism - 
tekniken ses som redskap och drivkraft för att skapa tillväxt, sysselsättning och 
stärka landets konkurrenskraft. I dagens förhoppningsfulla och starka tilltro till 
teknikutveckling som drivkraft till ett postindustriellt samhälle tycks 1980-
talets problematiska demokratiseringsförsök som t.ex. ALLFA-utredningen12 
och UTOPIA-projektet13 inte ha lämnat några nämnvärda spår. Den positiva 
inställningen och de omfattande resurserna som tilldelas forskning och utveck-
ling av informationsteknologi kan ses i ett större sammanhang dvs. västerlan-
dets starka tilltro till att forskning på internationell nivå ska säkra tillväxt och 
välstånd14 eller som Francis Sejersted (1989) uttrycker det:  

 
80-årenes satsingsområder som informasjonsteknologi, bioteknologi og 
materialteknologi, demonstrerer med all ønskelig tydelighet at vi med full 
fart er på vei inn i et samfunn der produksjonsteknologi bygges direkte på 
vitenskaplig forskning - et forskningsavhengig samfunn15.  

 
Inom ramen för denna teknikoptimism placerar jag också dagens debatt om 
informationsteknologi och informationssamhället i vilken teknologin framställs 

                                                
10  Exempel på satsningar är: det nationella IT-programmet som ingick i 1987 års näringspolitiska 

propositionen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling som har till uppgift att finansiera 
satsningar inom informationsteknologi området. Den nuvarande regeringens IT-kommission och dess 
arbete, proposition 1995/96:125 Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av 
informationsteknik. 

11  Men informationsteknologi menas: “utnyttjandet av mikroelektronik för inhämtande, bearbetning, 
lagring, överföring och presentation av information. Informationen kan avse såväl mätvärden och 
signaler som siffror, text, tal, musik, bild och symboler. Det är integrationen mellan främst datateknik, 
kommunikationsteknik och TV-teknik som motiverar termen informationsteknologi“ 
Se SCB(1988:7). 

12  Se t.ex. Göranzon (1983) och Bjerknes & Bratteteig (1995). 
13  Se t.ex. Ehn (1988). 
14  Gulbrandsen (1989/95). 
15  Sejersted (1989:355) 
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som om den vore en autonom kraft som utvecklas av sig självt. Vem som har 
inflytande över utvecklingen osynliggörs men också hur rådande syner på 
kunskap, erfarenheter, värderingar och behov integreras i utvecklingen och 
den slutliga produkten. Människor som är involverade i forskning och 
utveckling förvärvar erfarenheter och kunskaper vilket ger dem möjligheter 
att påverka och utforma våra framtida liv. Historiska tillbakablickar ger kun-
skaper om hur sociala, historiska och kulturella processer är involverade i 
teknikutveckling och hur nya områden kommit att domineras av män 
(Wajcman, 1991). Att studera dåtid från nutid för framtiden16 kan ge djupare 
förståelser i arbetet med förändringar. Genom en kort tillbakablick i datatek-
nikens historia vill jag visa på några aspekter som bidragit till att området till 
en början dominerats av begränsade grupper av män. 

Datateknikutvecklingen i Sverige liksom i många andra länder har i ett 
historiskt perspektiv visat sig ha relativt starka samband med militära behov 
och tillämpningar (Moreau, 1984, Annerstedt et al, 1970).17 Marja Vehviläi-
nen (1997) visar hur militärer aktiva under andra världskriget i Finland kom 
att inneha ledande positioner i organisationer och förvaltningar med ansvar för 
datatekniska frågor och hur deras gemensamma erfarenheter som militärer 
fungerade som en old-boys-networks club. Denna gemensamma bas med-
förde bl.a. att försprånget som övriga västerländska länder hade skaffat sig fram 
till början av 1960-talet kunde vändas till en snabb utveckling i Finland som 
t.ex. innebar att Nordens första professur i datavetenskap inrättades vid uni-
versitetet i Tammerfors, Finland 1965 (Vehviläinen, 1997). 

Under och efter andra världskriget ökade behovet av maskiner för nume-
riska beräkningar för militära, tekniska och vetenskapliga tillämpningar. Därför 
var olika militära grenar drivande tillsammans med matematiker och tekniker i 
olika forsknings- och utvecklingsprojekt. I september 1946 hölls i Sverige en 
sammankomst med representanter för militären, forskare och näringslivet. Vid 
mötet redogjorde Stig Ekelöf, professor vid Chalmers, om sin resa till USA 
för införskaffandet av uppgifter om maskinkonstruktioner och kontakter med 
tillverkare. Ingenjörsvetenskapsakademin hade en framträdande roll både 
under och strax efter kriget. Dess verkställande direktör, Edy Velander, 
sammanfattade diskussionerna från september mötet i tre punkter: 
  
 Marinförvaltningen skulle utreda hur försvarets akuta behov skulle till-

fredsställas. Initiativ borde tas till att bilda en självständig institution för 
matematisk analys. Unga vetenskapsmän borde stimuleras att intressera sig 
för forskningsområdet.18 

                                                
16  Hennessy (1993:102). 
17  Min historiska tillbakablick baserar sig på Annerstedt et al (1970), de Geer (1992), Glimell (1989), 

Lindkvist (1984). 
18  De Geer (1992:20) 
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I februari 1947 tillsattes matematikmaskinutredningen som ett resultat av in-
genjörsvetenskapsakademins uppvaktning av regeringen.19 Syftet med utred-
ningen var att kartlägga försvarets behov av beräkningsmaskiner men också 
behovet av maskiner för den civila forskningen. Naturvetenskapliga och tek-
niska intressen tillgodosågs genom ledamöter från forskarsamhället. Näringsli-
vet representerades via Edy Velander och militären genom representanter från 
Militärförvaltningen och Försvarets forskningsanstalt. Slutbetänkandet över-
lämnades i juni 1948 med förslag om inköp av en maskin och om konstruk-
tion av en svensk maskin. Betänkandet innehöll också förslag om en organi-
sation, matematikmaskinnämnden, med uppgift att förverkliga utredningsför-
slagen samt att finna en permanent lösning för organiseringen av numeriska 
beräkningar. Matematikmaskinnämnden20 inrättades i november 1948 och 
Hans de Geer (1992) konstaterar att i och med bildandet av den kom militä-
ren att flytta fram sina positioner på grund av marinförvaltningens definierade 
behov av beräkningsmaskiner. Exportrestriktioner medförde att införskaffan-
det av maskiner från USA misslyckades vilket ökade det stora intresset för att 
initiera och starta utvecklingsprojekt för konstruktion av svenska maskiner. 
De unga forskare som med stipendier från forskningsråd studerat den ameri-
kanska datateknikutvecklingen och olika maskinkonstruktioner hade åter-
kommit och deltog i konstruktionsarbetet av en förenklad maskin. I april 
1950 invigdes maskinen som benämndes BARK21,  och som kom att tillgo-
dose marinförvaltningens behov av ballistiska beräkningar. 

Utvecklingsarbetet med en elektronrörsmaskin fortsatte och i november 
1953 var den första elektroniska datamaskinen som byggdes i Sverige färdig. 
Maskinen, som fick namnet BESK22, invigdes i början av 1954 och var vid 
den tiden en av världens snabbaste beräkningsmaskiner. Eftersom det krävdes 
ett omfattande kodningsarbete för att kunna använda maskinerna anordnade 
Matematikmaskinnämnden kurser; en första under 1952 med ett regelbundet 
åliggande. Den svenska regeringen bidrog med finansieringen av utveckling. 
Annerstedt et al (1970) hävdar att i och med att militära behov var tillgodo-
sedda såg regeringen inte någon anledning till att bevilja medel för nya 
projekt. De Geer menar däremot att det både utvecklades nya tillämpnings-

                                                
19  Handläggningen av ärendet gjordes på ecklesiastikdepartementet i samarbete med försvars- och 

handelsdepartementen. Ecklesiastikdepartementet ansvarade vid den tiden för datafrågor men i 
samband med statliga förvaltningars införande av datateknik flyttades frågorna över till 
finansdepartementet. 

20  Stig H:son Ericson, konteramiral och souschef vid marinförvaltningen,  var ordförande i nämnden, 
med en  statssekreterare från försvarsdepartementet som vice ordförande. Övriga ledamöter 
representerade universitet, ingenjörsvetenskapsakademin, marinförvaltningen, och Försvarets forsk-
ningsanstalt. 

21  BARK är en förkortning av Binär automatisk reläkalkylator. 
22  BESK är en förkortning av Binär elektronisk sekvenskalkylator. 
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områden och nya behov inom den militära sektorn. Men genom en bredare 
spridning av teknologin var det inte nödvändigt att inneha rollen som pådri-
vare på liknande sätt som den i matematikmaskinutredningen och i mate-
matikmaskinnämnden. Oavsett den militära sektorns roll som pådrivare eller 
inte betraktar jag regeringens, via Matematikmaskinnämnden, engagemang i 
utvecklingsarbetet av datamaskiner som fragment till en begynnande teknik-
politik. Men som Hans Glimell (1989) konstaterar: 

 
Det tycks inte som om statsmaktens företrädare egentligen någonsin såg 
engagemanget i BESK-utvecklingen som ett embryo till en aktiv teknik- 
och industripolitik inom området.23 

 
Matematikmaskinnämnden kom 1951 med förslag om bildandet av ett per-
manent institut för numerisk analys vilket inte fick något gehör varken inom 
regering, riksdag eller näringsliv. Eftersom nämnden inte fick något stöd för 
frågan påbörjades inte någon nyutveckling efter konstruktionen av BESK utan 
arbetet koncentrerades kring förbättring av den befintliga maskinen samt 
förbättrade in- och utmatningsenheter. Ett ökat intresse från den svenska 
industrin medförde att SAAB 1954 med BESK-konceptet som utgångspunkt 
konstruerade maskinen SARA. AB Åtvidabergs Industri var en annan intres-
sent, som under 1956 kom att erbjuda personalen vid Matematikmaskin-
nämnden anställning på företaget. Företagets avsikt var framför allt att utveckla 
kringutrustning till befintliga maskiner vilket också sammanföll med teknik-
gruppens intentioner. Den svenska datamaskinutvecklingen, som påbörjats i 
statlig regi med utvecklingen av BESK kom i och med detta att flyttas över till 
svensk privat industri. I slutet på 1950-talet hade datorer från utländska till-
verkare, som IBM och UNIVAC, börjat introduceras på den svenska 
marknaden och därigenom fick de inhemska leverantörerna konkurrenter. I 
och med denna utländska introduktion påbörjades internationaliseringen inom 
informationsteknologiområdet som idag i det närmaste är total genom en 
global användning av både identiska datorer och programvaror.  

I och med utvecklingen av in- och utmatningsenheter kom datatekniken 
att bli intressant för administrationen inom förvaltningar och försäkringsbolag. 
De började användas i slutet på 1950-talet för registerhantering och IBM var 
den stora leverantören för dessa tillämpningar.  Databearbetningskommittén 
(DBK) som påbörjade sitt utredningsuppdrag 1955 med syfte att undersöka 
om datateknik skulle införas generellt inom statsförvaltningen. I och med ett 
positivt resultat kom kommittén att få en förvaltande roll med en rådgivande 
och samordnade funktion och kom också att överta Matematikmaskinnämn-
dens funktion som rådgivande organ för datafrågor. En annan utredning var 

                                                
23  Glimell (1989:19) 
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uppbördsorganisationskommittén (UOK), som tillsattes 1958 inom uppbörds- 
och folkbokföringsområdet. Båda kommittéerna arbetade under många år24 
och i de slutliga betänkandet konstaterades datateknikens stora användnings-
möjligheter inom statsförvaltningen, som medel för effektiviseringar och 
ökade rationaliseringsvinster.  I och med proposition 1963:85 överflyttades 
ansvaret för datafrågor till Statskontoret. Verksamheter av mer administrativt 
orienterad karaktär innefattades i ansvaret, medan frågor rörande tekniskt-
naturvetenskapligt inriktade verksamheter lades ner. Därmed gick Matema-
tikmaskinnämnden i graven. 

Datamaskinerna som konstruerades i slutet på 1950-talet och början av 
1960-talet var byggda med transistorer. I och med användningen av integre-
rade kretsar framställdes maskiner med ökad tillförlitlighet och snabbhet. De 
svenska kontorsdatorerna, ABC 80 och 800, som konstruerades och tillverka-
des i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet rönte stora inhemska fram-
gångar. IBM:s inträde på kontorsdatormarknaden samt faktumet att ABC-
datorerna inte följde någon industristandard innebar minskade marknadsan-
delar för senare modeller. Den svenska staten, som var ägare till ett av företa-
gen som tillverkade ABC-datorerna - Luxor, sålde 1984 sin andel till det 
finska elektronikföretaget NOKIA25 (Månsson, 1971). Trots en ökad domi-
nans av utländska leverantörer på den svenska marknaden konstruerade och 
byggde SAAB under 1960-talet transistorbaserade datorer och senare mini-
datorer för både civila och militära tillämpningar. Ökad konkurrens innebar 
ökade krav på nyutvecklingar vilket ledde till omorganisationer, ägarbyten 
och statliga garantier. 1985 innebar slutet för den svenska datorindustrin 
genom försäljningen till det finska elektronikföretaget NOKIA. 

Införandet av operativsystem, time sharing och on-line var ytterligare 
faktorer som förbättrade datatekniken och därmed också användningen av 
den. Mikrodatorteknikens lansering på 1970-talet, utvecklingen av person-
datorer samt sammankopplingen av datorer i olika nätverk har inneburit att 
datorer och datasystem brukas inom allt fler tillämpningsområden. Nya pro-
grammeringsspråk, kommunikationsteknik, databashanterare och utvecklings-
verktyg är andra faktorer som bidragit till expansionen och nyttjandet av 
teknologin (Mörtberg, 1987).  90-talets informationsteknologi innebär inte-
greringar av teknologier som datateknik, kommunikationsteknik och 
TV-teknik. Det har medfört fler tillämpningsområden och därigenom större 
möjligheter, men utvecklingen ställer också stora utmaningar på förändringar i 
våra vardagsliv. Vi översvämmas av Internet, cyberspace, virtuella verklig-
heter, World Wide Web och datorpost adresser. Begreppens innebörder dis-

                                                
24 DBK 1955-62, UOK 1958-62. 
25  Datorerna tillverkades genom ett samarbete mellan DIAB och Luxor. Nokia som i likhet med Luxor 

tillverkade TV-apparater och datorer såg rationaliseringsmöjligheter genom köpet. 
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kuteras eller definieras sällan - vi tar dem som något givet och tror oss veta 
vad som åsyftas. Dessutom framställs de som trendmässiga utan historiska, 
sociala eller kulturella förankringar och konsekvenser. 

Eftersom forskning- och utveckling av datateknik till en början domine-
rades av matematiker och ingenjörer, men också genom den relativt stora 
övervikten av militära tillämpningar, kom området under de begynnande åren 
att domineras av män. Datorerna utvecklades alltså för att i första hand lösa 
behovet av numeriska beräkningar i Sverige. I slutet på 1950-talet och början 
av 1960-talet, kom de också att introduceras inom förvaltningar, banker och 
försäkringsbolag för administrativa tillämpningar. På 1950- och 60-talet arbe-
tade väldigt få kvinnor som matematiker och ingenjörer (Berner, 1982), inom 
det militära området, som ledare i privat industrin, eller som utredare i 
kommittéer och nämnder. Med tanke på vilken kompetens som efterfrågades 
och vilka intressenter som varit drivande under datateknikutvecklingens först 
skeden är det inte alltför förvånande att det främst var män som deltog i ut-
vecklingsarbetet. Det var också relativt avgränsade grupper av män med spe-
cifika kompetenser, inom begränsade områden och i specifika positioner. En 
utvidgning av användningsområden till statliga förvaltningar, försäkringsbolag 
och banker innebar utökningar av antalet aktörer.  

Genom uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten kom utbildningssys-
temet att reformeras, vilket har inneburit att fler fick möjligheter till universi-
tets- och högskoleutbildningar. Utbildningssystemets reformering har i sam-
verkan med strukturomvandlingar, sociala reformer och ett aktivt jämställd-
hetsarbete inneburit förändringar i kvinnors och mäns vardagsliv. I jämförelse 
med 1950- och 60-talet väljer kvinnor idag utbildningar och yrken inom 
informationsteknologiområdet. Det finns inte något förutbestämt som gör 
området till manligt och idag ser vi också “bräckor“ i den manliga dominan-
sen. Det framgår i studier som visar att kvinnor har möjligheter till utveck-
lande arbetsuppgifter och karriärmöjligheter (Due-Thomsen, 1989, Blomqvist 
1991, Avner och Gunnarsson, 1992). Därför är det intressant att studera 
kvinnors handlingsutrymme inom informationsteknologiområdet. Teknologi 
och kön skapar och skapas i förhandlingar om gränser och innehåll och är inte 
något på förhand givet (Ormrod, 1995). Att förstå informationsteknologi som 
kultur istället för informationsteknologi och kultur är att märka och göra 
märkbara kunskapsprocesser som samhällsförändrande krafter (Gulbrandsen, 
1990b). Och i kvinnoforskningen ser jag resurser för skapandet av alternativa 
former av förståelser av teknikutveckling. 
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Utbildningar 

I Sverige liksom i många andra länder kom leverantörer, som IBM, att stå för 
datautbildningar. De var anpassade till de egna produkterna och tillämp-
ningarna och begränsade därför individernas rörlighet mellan företag. Utbild-
ningar på högskole- och universitetsnivå startade först i slutet på 1960-talet. 
Den tidens universitetsutbildningar hade två olika inriktningar en i informa-
tionsbehandling särskilt numerisk analys och en annan i särskilt administrativ 
databehandling. 1977 års högskolereform innebar att utbildningar organise-
rades i allmänna, lokala och individuella utbildningslinjer. I och med hög-
skolereformen kom datatekniklinjen att ersätta datainriktade grenar av civil-
ingenjörsutbildningar.26 Dessutom inrättades datavetenskaplig och system-
vetenskaplig linje på universitet.27 De tidiga utbildningarna liksom organise-
ringen av de senare är avspeglingar av tillämpningsområden, tekniskt oriente-
rade respektive administrativt orienterade, vilket också resulterat i en delning 
efter kön. Antalet kvinnor i datautbildningar i nordiska länder är relativt hög 
på utbildningar som inte ligger på naturvetenskaplig-teknisk fakultet (Rasmus-
sen och Håpnes, 1991; Blomqvist et al, 1994). Mer tekniskt inriktade utbild-
ningar som t.ex. datateknik har däremot ungefär 10 % kvinnor. Glädjande är 
det stora intresset för nya program som introducerades hösten 1995 som t.ex. 
IT-linjen vid civilingenjörsutbildningen i Linköping och den riktade 
datateknik ingången för kvinnor vid tekniska högskolan i Luleå. 

Av de kvinnor jag intervjuat28 har fyra genomgått utbildningar enligt de 
tidiga universitetsutbildningarna. Övriga har påbörjat studierna efter 1977 års 
högskolereform och har därmed utbildat sig i det nyare linjesystemet. De har 
gått ADB-linjen, systemvetenskapliglinje, dataingenjör, civilingenjörslinjer 
med datainriktning, datatekniklinjen. Kvinnornas intressen för utbildningar 
har väckts genom kontakter med studenter och lärare i samband med studie-
besök vid universitet, genom andra som genomgått motsvarande utbildning, 
intresse för ämnesområdet, det låg i tiden, arbetsmarknadsskäl men också via 
arbetslivserfarenheter. Två som kommit i kontakt med datateknik och datasys-
tem i sitt tidigare yrkesliv, dvs. innan de utbildat sig till systemutvecklare ser 
kunskaper och utbildningar som vägar för att kunna påverka och förändra 
datasystemens utformning. Cecilia uttrycker det så här: 

                                                
26  Datatekniklinjen vid tekniska högskolor innehåller datavetenskapliga element men har också inslag av 

mer klassiska inslag, som ingår i traditionell civilingenjörsutbildningar som t.ex. maskintekniklinjen.   
27  Datavetenskaplig linje är inriktad på att ge grundläggande kunskaper i datavetenskap och matematik. 

Den systemvetenskapliga utbildningen ska ge kunskaper om informationsteknologins roll i organisa-
tioner. Informatik har en central plats i utbildningen men också ekonomi, samhällsvetenskap och 
statistik.  

28  Se sid 52ff för beskrivning av urval. 
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 Jag blev väldigt mycket involverad i ADB-utredningen på företaget. På den 

tiden ansågs användare som okunniga och det sas att de använde systemen 
fel. Jag accepterade aldrig det där. Jag menade att maskinerna skulle inte 
styra människor utan det är människor som ska styra maskinerna. Därför är 
jag där jag är. 

 
och Anna: 
 
 När man jobbar kommer man i kontakt med datorer men bara i form av 

datalistor29. Det där var jämt till förtret därför att man fick, ja, jag menar 
man hade insett vilka möjligheter som fanns med datorer men ändå fick man 
aldrig fram de uppgifter man ville ha. Skulle någonting ändras så tog det så 
lång tid innan det var ändrat och man skulle bevaka det. Just det att man 
hela tiden var tvungen att be någon annan och oftast fick man till svar att det 
går inte och det går inte. Då tänkte jag att nog ska jag väl lära mig det så jag 
får se varför det inte går. 

Systemutveckling 

I ett snävt betraktelsesätt kan systemutveckling förstås som en teknisk process 
för utveckling och införande av informationsteknologi, men är inte något väl 
definierat eller enhetligt begrepp utan kan också innebära utvecklingar av 
arbetsprocesser och existerande arbetsorganisationer (Bansler, 1990). Men som 
Jørgen Bansler menar finns det också ett annat mål även om det inte alltid är 
tydligt dvs. att rationalisera verksamheten.30 I vissa typer av utvecklingar kan 
påverkan på den direkta arbetsprocessen inte vara lika påtaglig som t.ex. i 
utveckling av telekommunikation eller hjälpmedel för handikappade. Även 
om målet inte alltid är organisationsförändring vid utveckling och införande 
av informationsteknologi i arbetsorganisationer påverkas och förändras ofta 
arbetsrutiner och metoder för enskilda individer. Därigenom påverkas delar 
eller hela organisationen.  

Systemutvecklingen är en process som vanligtvis delas in olika faser. I en 
inledande fas analyseras verksamheten genom att funktioner och arbetsupp-
gifter tas i betraktande. Både brukare/kunder och systemutvecklare deltar i 
analysarbetet. Verksamhetsanalysen har stor betydelse eftersom den ligger till 
grund för krav- och systemutformningen av de slutgiltiga systemen. I analysar-
betet är inte bara datorernas minneskapacitet och snabbhet avgörande utan 
också deltagarnas förmåga att kunna kommunicera och samarbeta för att till-

                                                
29  I systemet fanns inte möjligheter att arbeta on-line. 
30  Ina Wagner menar att systemutvecklare deltar i rationaliseringar genom ett tyst samarbete. Hon 

framförde ståndpunkten vid konferensen Technology & Democracy, 1997, 17-19 januari i Oslo, 
konferens organiserad av Senter for Teknologi og Menneskelige Verdier.  
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sammans ta fram specifikationer. De utgör därefter underlag för konstruktio-
ner av hela system, liksom av enskilda program och eventuella databaser.  

Översättningsproblem liksom meningsskiljaktigheter kan uppstå i samar-
betet mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Men min 
erfarenhet från utvecklingsprojekt är att projektdeltagarna på något sätt lyckas 
överbrygga eventuella svårigheter. När sådana tillfällen uppstår och de med-
verkande lyckas sammanjämka olika ståndpunkter och perspektiv som medför 
att arbetet kan fortskrida kanske de har lyckats enas kring det som Susan Leigh 
Star (1994) benämner “boundary objects“. Hon har i studier av problem-
lösning bland forskare konstaterat att samarbetet fungerar på grund av att de 
lyckas enas kring en gemensam bas. Objektet har olika betydelser för olika 
aktörer men genom att det finns något gemensamt för mer än en av delta-
garna blir det identifierbart och därigenom basen som möjliggör översätt-
ningar. 

Pionjärerna inom informationsteknologiområdet var matematiker och 
ingenjörer med rötter i vetenskapliga traditioner. Inom dessa områden 
används ofta modeller som är förenklingar av de problemområden som stu-
deras. Modellerna har dessutom ofta en hierarkisk struktur. Normer och vär-
deringar i naturvetenskap och teknik, som rationella och objektiva, utan soci-
ala och historiska betydelser (Merchant, 1983, Keller, 1983a), tycks också ha 
influerat metoder och modeller inom systemutvecklingsområdet. I dessa skiljs 
människors aktiviteter från den information de har att hantera. Systemutveck-
ling är en process, i vilken problemområdet splittras i kontrollerbara och man-
övrerbara delar. I processen identifieras och analyseras problemen som 
kvantifierbara data och presenteras i datamodeller och flödesdiagram. Syste-
mutvecklare har tränats i att objektivera kunskaper och därmed reduceras 
aktiviteter eller processer som människor utför och som systemen ska hantera, 
till ting. I sin berättelse beskriver Helena, en av de intervjuade kvinnor, 
splittringen av hela system i små delar på följande sätt:  
  
 Där håller du på med ditt lilla sandkorn till stranden, men du inser aldrig 

riktigt hur sandstranden ser ut för man håller på med en liten, liten super-
detalj, som att det skall komma in en signal i en telefonväxel. Den kan du 
jobba med och jobbet är hur stort som helst för dig. Men sen, att förstå hur 
en telefonväxel fungerar, det fattar man inte riktigt. 

 
Steg-för-steg modellen, eller vattenfallsmodellen, är troligen den mest använda 
systemutvecklingsmetoden i Sverige liksom i övriga nordiska länder. I 
modellen delas processen in i olika faser eller steg; verksamhets- eller arbets-
analys, design och konstruktion, testning, implementering och utvärdering. 
Eftersom modellen innebär en fasindelning fodras ett beslut innan arbetet i 
nästa fas kan påbörjas (Ehn, 1988). Systemutvecklare har tränats att använda 
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steg-för-steg metoder i datautbildningar och fortsätter med dessa i yrkeslivet 
eller som Vehviläinens uttrycker det: 
  
 Through education the model becomes embedded in analysts' members 

knowledge, or regime, of ”how to do information systems development”.31  
 
Eftersom vattenfallsmodeller tillämpats under ett flertal år finns omfattande 
erfarenhet av dem. Och för att motverka den stegvisa indelning som visat sig 
ha negativa konsekvenser för det totala arbetet brukar arbetet i faserna förläg-
gas och bedrivas mer parallellt. Därigenom kan fler aspekter i utvecklings-
arbetet tas i beaktande vid beslutspunkterna, som förhoppningsvis leder till 
bättre slutprodukter. Idag finns dessutom en mångfald av metoder och mo-
deller. Men det är inte bara dessa som förändrats utan också förståelsen av vad 
systemutveckling är och hur det bör bedrivas vilket bl.a. visar sig i att även 
personer med andra kompetenser som ekonomer, psykologer, sociologer 
medverkar i utvecklingsarbetet. Medverkan av brukare från formulerandet av 
krav- och systemspecifikationer till test- och drifttagning är idag en självklar-
het.  

Utvecklingen har mer fått karaktären av en process än som något statiskt 
och stabilt bl.a. genom nya metoder och modeller som t.ex. objektorien-
tering. Metoden Interactive Application Development32 (IAD) är ett annat 
exempel. Den bygger på samlade erfarenheter från lyckade projekt med av-
seenden både på leveranstider och acceptabla lösningar. Metoden utgår från 
ett aktivt deltagande av användare i hela utvecklingsprocessen och har möjlig-
gjort alternativa arbetssätt. Utvecklingsarbetet bygger inte på traditionella 
krav- och systemspecifikationer, utan genom diskussioner om krav och för-
väntningar på systemen, som äger rum i s.k. workshops. I dessa utformas och 
beslutas om frågor som rör strategier, krav, design och test. Beställaren är med 
i det inledande skedet när strategierna för projektet formuleras dvs. vad som 
ska prioriteras under arbetets gång som tid, funktionalitet, kostnader. System-
utvecklare tar fram prototyper som testas av användarna och efter genomförd 
test beslutas huruvida kraven behöver förändras eller inte. Tillvägagångssättet 
ger bättre möjligheter för att systemen ska kunna levereras i tid och att på ett 
bättre sätt motsvara brukarnas behov genom att krav- och systemspecifika-
tionerna förändras under arbetets gång och därigenom är levande.33 

Utveckling av informationsteknologi organiseras vanligen som avgränsade 
projekt med fastställda tidsplaner. För organisation och styrning av projekt 
finns modeller och handböcker liksom för själva systemutvecklingsarbetet. I 

                                                
31  Vehviläinen (1991: 101). 
32 Metoden har utvecklats av konsulföretaget Cap Gemini. 
33 Nilsson (1996, 1997). 
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projekten deltar människor med olika bakgrunder och med olika förståelser 
och kunskaper om informationsteknologi. Organisationen varierar beroende 
på om projekten bedrivs inom en organisation där utveckling av informa-
tionsteknologi är huvudverksamhet eller inte samt storleken på projektet. 
Dessutom kan deltagare i projekten variera beroende på vilka som berörs av 
utvecklingen eller införskaffandet av systemet. Ett större projekt organiseras 
vanligtvis i delprojekt för att underlätta styrning och kontroll men också för 
att olika faser utförs i olika tidsperioder. Systemutvecklare, från egen verksam-
het eller konsulter, kan ha funktioner som projektledare, delprojektledare eller 
vara deltagare i projektet beroende på vilken modell organisationen tillämpar. 
Genom att personer från olika organisationsenheter deltar i projekt ges 
möjligheter till skapandet av allianser mellan enheterna. Projektdeltagandet 
medför också insikter om organisationens verksamhet och därigenom ges 
möjligheter till påverkan av verksamheter och dess inriktning. 

Integrering av datateknik, kommunikationsteknik och TV-teknik har ut-
ökat tillämpningsområdet, vilket har eller kommer att medföra förändringar 
inom systemutvecklingsområdet. Yrkeskategorier försvinner och nya uppstår 
(Björkman, 1990) och personer med olika typer av utbildningar och profes-
sioner kommer att samverka i utvecklingsarbetet i ännu högre grad än tidi-
gare. Samordningen av olika teknologier har också medfört möjligheter till 
andra gestaltningsformer, som kan innebära gränsöverskridande och förutsätt-
ningar för alternativa tänkesätt. Men informationsteknologi är inte något givet 
utan är något som formas genom de människor som på olika sätt deltar i 
forskning, utveckling och användning av den. Trots nya tillvägagångssätt och 
nya möjligheter är kunskapsfrågor lika centrala som tidigare och översättnings-
problematiken kvarstår liksom frågor om vilken slags kunskap, vems kunskap 
samt huruvida kunskap överhuvudtaget är representerbar. Kvinnoforskningen 
utgör  resurser i formulerandet av alternativa förståelser om hur och om 
fenomen och företeelser som t.ex. virtuell verklighet skapar nya former av 
samhällen, nya världsbilder, nya kulturer och därigenom också i skapandet av 
alternativa former. 



 

 

 



 

KRAV- OCH SYSTEMFORMULERING 
 



 

 



 

Kvinnoforskningens positioner 

Den nya kvinnoforskningen började utvecklas i Sverige under 1970-talet som 
första trevande steg i något som kom att bli ett vitt omspännande forsknings-
område - ett område med ambitioner om tvärvetenskaplighet.34 Forskningen 
var till en början koncentrerad kring kompletteringar av tidigare utförda stu-
dier som uteslutit kvinnor, eller för att korrigera forskning med slutsatser som 
kommit att gälla både kvinnor och män trots att empirin endast omfattat 
män. Detta visade sig inte vara tillräckligt för att förklara, eller ändra på 
ojämlika förhållanden mellan könen och forskningsinriktningen förändrades 
genom att kön kom att betraktas, som analytisk kategori för förståelser av hur 
samhällen, kulturer och klasser formas och konstitueras (Göransson, 1989). I 
Sverige liksom i övriga nordiska länder har kvinnoforskningen haft 
tyngdpunkten inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena. 
Forskning i teknik- och naturvetenskap har ökat under senare delen av 1980-
talet, framför allt genom historiska och sociala studier av teknik och teknik-
användning, men också genom forskning som rör grundvalsproblematiker 
och kunskapspolitiska frågeställningar.  

Genom kvinnoforskningen har vi förvärvat olika förståelser av kön och 
hur kön konstitueras i olika interaktioner. 1950-talets könsrollsbegrepp blev 
otillräckligt för att omfatta mer komplexa förståelser av kön. Begreppsparet 
sex/gender introducerades därför inom angloamerikansk kvinnoforskning i 
slutet på 1960-talet och början av 1970-talet. Förenklat kan sex/gender be-
skrivas som två kategorier - gender tillskrivs betydelsen av sociala konstruk-

                                                
34  Den svenska kvinnoforskningen har organiserat verksamheten enligt den dubbla strategin dvs. att ha 

ett ben i de centra/fora som organiserats inom universitet och högskolor och det andra i den egna 
disciplinen. Forskning har framför allt bedrivits vid institutionerna och utbildning har organiserats av 
centra/fora. Därmed har de funnits tendenser till disciplinernas dominans över tvärvetenskapen 
m.a.p. forskning. Idag har utveckling av tvärvetenskaplig forskning bättre förutsättningar genom 
organisatoriska förändringar av kvinnoforskningen som innebär att forskning och utbildning 
sammanförs.  
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tioner35  i kontrast till sex som anses biologiskt givet och naturligt. Med andra 
förståelser erhölls också insikter om att det biologiska inte är givet vilket 
medförde betydelseförskjutningar av begreppet gender. Det kom därför att 
användas, som benämning för alla sociala konstruktioner som rör relationer 
mellan kvinnor och män. Med influenser från angloamerikansk, men också 
genom nordisk kvinnoforskning, har begreppsparet sex/gender kommit att 
tillskrivas liknande innebörder inom svensk kvinnoforskning. 

I början på 1980-talet aktualiserades det svenska begreppet genus36, som 
ibland används för att komma bortom särskiljandet mellan det sociala, kultu-
rella och biologiska37 och andra gånger ungefär i betydelsen socialt kön38. 
Maud Eduards (1995) ser begreppet som en “snillrik idé“, som vuxit fram i 
den akademiska världen, men pekar också på kritik som riktats mot begrep-
pets användning. Kritikerna pekar på risker som isärhållanden av den för-
änderliga kulturen och den oföränderliga naturen39. Jag finner ordet genus 
problematiskt på grund av dess betydelse art/släkte och kopplingar till biolo-
gin. Med tanke på biologiska strömningar som florerar i det svenska samhället 
ifrågasätter jag behovet av ett nytt begrepp, eftersom jag menar att kön inne-
håller alla aspekter som genus rymmer. Kvinnoforskningen är inne i skeden40 
där kategoriella skillnader mellan biologiskt och socialt kön håller på att 
brytas ner. Eva Lundgren (1993) t.ex. menar att skillnaden därför inte bör 
“tenkes for skarpt“41. Lundgren har därför tillfört en tredje kategori, det 
symboliska, som kanske kan bryta dikotomin biologiskt - socialt genom 
tänkande i tre begrepp som “relative hjelpebegreper i stadig interaksjon, uten 
noen absolutt erkjennelsemessig status“42. 
 
 
Kvinnoforskning är ett samlingsnamn för olika forskningsinriktningar och 
Ulla M Holms (1993) översikt, i avhandling Modrande och praxis en feminist-
                                                
35  Jag skiljer på termerna konstruktion och konstitution. Konstruktioner är bilder som skapas av vår 

tillvaro som t.ex. om hur kvinnor bör vara, och kvinnor försöker mer eller mindre mäta sig med 
dem.  

 
Forts. 
Kvinnor formas, konstitueras, genom det de gör och genom sina handlingar beroende på vilken 
betydelse dessa tillskrivs i de sammanhang kvinnorna ingår i. Se Holm (1993). 

36  Begreppet genus aktualiserades för mig i samband med doktorandkursen Genussystemet i arbetslivet 
som anordnades vid Arbetslivscentrum i Stockholm hösten 1983 och våren 1984 med Anita 
Dahlberg och Yvonne Hirdman, som examinatorer. Begreppet genussystemet kom sedan att ut-
vecklas av Yvonne Hirdman (1988). 

37  Hirdman (1988). 
38  Eduards (1995). 
39  Eduards (1995:61). 
40  Förståelse av kön är dock inte något enhetligt eftersom många olika förhållningssätt existerar 

samtidigt, och därför bör utvecklingen inte karaktäriseras eller förstås som linjär.  
41 Se Lundgren (1993) för en vidare diskussion om det biologiska, sociala och symboliska. 
42  Lundgren (1993:322). 
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filosofisk undersökning, får illustrera mångfalden av utgångspunkter. Hon an-
vänder begreppsparet likhet/olikhet43 också i en svensk kontext enligt 
följande44: 
 
a) essentiella likheter - människor har grundläggande likheter oberoende av kön. 
 
b) essentiella olikheter - människor har grundläggande olikheter beroende på kön.  
 
c) socialt konstruerade olikheter - människors olikheter är socialt konstruerade. Huma-

nistisk feminism och gynocentrism är positioner som förstår kön som socialt 
konstruerade. Det första kan karaktäriseras som likhetsfeminism och den senare 
som olikhetsfeminism. 

 
d) 'pluralistisk olikhetsfeminism' - människors olikheter är socialt konstruerade med 

hänsyn till en mängd olika variabler som t.ex. kön, klass, ras, etnicitet, ålder, 
sexualitet. Dimensionerna, två eller fler, kombineras och är överlappande. 

 
e) mångdimensionella olikheter - människors olikheter är socialt konstruerade med 

hänsyn till olika dimensioner. Dessa mångdimensionella variabler undersöks i 
frigörelse strävande praktiker eller genom att mekanismerna görs märkbara i 
kulturkonfrontationer i olika kontexter. 

 
Holms kategorisering är gjord utifrån ambitioner att också i ett svenskt sam-
manhang nyttja begreppsparet olikhet/likhet för att situera och lokalisera 
mångfalden av teoretiska positioner. Jag finner hennes indelning relevant 
beroende på hur förståelser av kön brukas inom svensk kvinnoforskning, samt 
hur svensk jämställdhetspolitik bedrivs. Samtidigt som nyttjandet av 
begreppsparet är relevant riskerar det att reducera teoretiska positioner till att 
endast framstå som teorier för förståelser av kön. Kategoriseringar är inte bara 
tillvägagångssätt för att strukturera teoretiska positioner utan blir också 
styrande för vårt sätt att tänka. Därför kan översikter utifrån likhet/olikhet 
bidra till förstärkningar av kvinnofrågans dominans över vetenskapsfrågan. 
Med Braidottis ord vill jag peka på andra illustrationssätt: 
 

I think that the best possible way of reading feminist thoughts today is by 
drawing a map rather than an attempt to classify.45 

 
Att definiera begrepp medför gränssättanden, vilket vore olyckligt för 
kvinnoforskningen, eftersom jag menar att vi bör ta fasta på instabiliteter46 

                                                
43  Se Holm (1993:27-87) för en mer omfattande diskussion av kategorierna. De dualistiska 

begreppsparen jämlikhet/ojämlikhet, likhet/särart, eller samart/särart är kategorier som brukas i 
svenska sammanhang. 

44 Se t.ex. Braidotti (1994:155) för en diskussion om gender and sexual differences samt Evans (1995) 
för en kategorisering av olika teoretiska positioner. 

45  Braidotti (1991:147) 
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och söka andra vägar och låta oss inspireras av olika strömningar och projekt. 
Mångfalden och öppenheten kräver tydlighet genom klargöranden både av 
vilka innebörder, som tillskrivs positioner och begrepp, samt hur de brukas i 
olika sammanhang. Min tolkning av instabiliteter, är Elisabeth Gulbrand-
sens (1990b, 1995a) beskrivning av feminismen, som en ofärdig vetenskap 
och tillåtelsen till det tills vi uppnått ett "feministiskt samhälle/den feminis-
tiska institutionen"47. Gulbrandsen har inspirerats av Sandra Hardings (1986a) 
forskning och argumentation om att våga det instabila och ofärdiga. I 
Hardings öppenhet och nyttjande av mångfacetterade begrepp finns dock 
varningar om att allt inte bör accepteras, utan endast de, som strävar bortom 
universialiseringar och för förändringar. I båda dessa läser jag möjligheter till 
inspirationer av olika strömningar dock med motstånds- och förändrings-
potentialer som ledstjärna. Kvinnoforskningens vidd har medfört en mångfald 
av teoretiska positioner. I denna brokiga och rika flora ska jag redogöra för 
begrepp eller benämningar, som har varit och är centrala i avhandlingsarbetet.  

Kvinnocentrering 

I Sverige liksom i övriga nordiska länder har kvinnoforskningen haft starka 
förankringar i  kvinnocentrerade eller gynocentriska48 inriktningar, med syf-
ten att uppvärdera förmågor, erfarenheter och kunskaper, som kvinnor för-
värvat i yrkes- och familjelivet. Kvinnocentrering eller kvinnoperspektiv innebär 
för mig forskning, som tar utgångspunkt i kvinnor och sätter dem i centrum. 
Jag ser perspektivet tillsammans med dess motsats mansperspektiv och betrak-
tar dem som uttryck för dikotomiska tänkesätt. Sandra Harding menar att: 

 
Thus to focus on women’s world view, or the feminine world view, 
paradoxically supports a masculinist conceptual scheme.49 

 
Kvinnoperspektiv innebär alltså, som Harding påpekar, att män och mäns 
villkor utgör normer eftersom kvinnor och kvinnors villkor jämförs med 
dessa. Kvinnor och kvinnoperspektiv utgör andra sidan i dikotomin, eller 
andra sidan på gungbrädan. Inom svensk kvinnoforskning, liksom i svensk 
offentlighet, finns tendenser till förskjutningar från manscentrerade till kvin-
nocentrerade perspektiv, genom hävdandet att kvinnor har specifika 
förmågor och erfarenheter som utgör potentialer till förändringar. Att 
kvinnor skiljer sig från män och att förmågor, som förvärvats i göranden50, 
                                                                                                               
46  Harding (1986a, 1986b) 
47 Gulbrandsen (1990b:30). 
48 Se alternativ c i Holms indelning på sid. 31. 
49 Harding (1986a:173). 
50  Se Holm (1993) för utveckling av göranden och innebörder i modrande och mödrande. 
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tillskrivs som något specifikt för kvinnor medför att kvinnor sägs vara si och 
så. Eftersom är lätt omvandlas till bör (Holm, 1993), bör kvinnoforskare 
reflektera över vad som kan komma att befästas i kvinnocentrerade projekt. I 
unga år tycks kvinnor tilldelas ett större ansvar för andras välbefinnande 
(Crawford et al, 1992). Därigenom finns förväntningar på kvinnors 
ansvarstagande och som kvinnor kan vi lätt komma att svara upp mot dem. 
Ansvarstagandet som kvinnor tilldelats kan därför komma att reproduceras 
och konstitueras i olika interaktioner. I kvinnocentreringar finns tendenser 
till fasthållanden vid antingen-eller-förhållanden med förskjutningar från ett 
ytterläge till det andra. Visserligen är det nödvändigt att ställa sig på 
gungbrädans ena ände, för att få insikter om den, men den andra bör inte 
tänkas bort. Eftersom kvinnor och män formas i interaktioner bör 
konstruktioner och konstitutioner betraktas som ömsesidigt överlappande 
och inte som ömsesidigt uteslutande. 

Gynocentriska eller kvinnocentrerade utgångspunkter var i början cent-
rala i mitt arbete. Jag har därför vandrat efter dessa stigar51, men har funnit 
dem begränsade och begränsande. Att gå efter upptrampade stiger är lättare 
än att trampa nya, eftersom det känns tryggare att hålla sig till huvudstigen. 
Men gamla stigar är heller inte vad de var/blev första gången de trampades. 
Även om Harding (1986a), för mer än tio år sedan, diskuterade och pekade 
på risker med enkla spegelvändningar, var det Lundgren (1993) som fick mig 
att reflektera över faran att byta ut manscentrerade element mot kvinnocentrerade. 
Lundgren menar att spegelvändningar är inbyggda i gynocentriska utgångs-
punkter. Att byta ut det motsatta elementet, kvinnoperspektivet, innebär att 
det görs till huvudbegrepp och därigenom blir det normgivande. Gungbrädan 
trycks ned åt det motsatta hållet, med risker att fastna i pendlingar mellan 
ytterlägen. Den grundläggande logiken splittras inte av att byta ut ett element 
mot ett annat och därför riskerar kvinnocentrerade positioner att fastna i di-
kotomiska tänkesätt.  

Kvinnocentrering52, eller som Aino Saarinen (1989) benämner perspekti-
vet - kvinnoforskningens konstruktions- eller det positiva projektet, har 
resulterat i nya kunskaper om kvinnor, som förvärvats genom formulerandet 
av nya frågor och begrepp. Perspektivet har betydelse för vad vi ser och vad 
vi problematiserar vilket bl.a. visar sig i hur nordisk kvinnoforskning på ett 
omvälvande sätt lyft fram kvinnors erfarenheter och förmågor förvärvade i 
vardagslivet. Att tillskriva kvinnor kvalifikationer och kompetens, som t.ex. 
att skapa relationer, att ta ett större ansvar, att samarbeta och kommunicera, 
är resultat av konstruktionsprojektet (Harding, 1986a, Saarinen, 1989, Lather, 
1988). Men trots att Saarinen menar att vi bör ta nya steg i utvecklingen av 
                                                
51  Se Mörtberg (1995). 
52 Se också Harding (1986a:138). 



34 Krav- och systemformulering 

kvinnoforskningen - interventionsprojektet - är det ibland nödvändigt att 
återvända till forskning, som utgår från kvinnospecifika erfarenheter och 
kunskaper dvs. till gynocentriska perspektiv. Förändringsprocesser är snarare 
spiralformade än rätlinjiga (Saarinen, 1989). 

Lundgren pekar på risker med kvinnoperspektiv, men i min läsning av 
henne har jag inte funnit spår som leder bortom dikotomierna och spegel-
vändningsfällan. Däremot tycker jag mig kunna se det i feministisk post-
strukturalism53, som korsat mina vägar och som också öppnat mina ögon för 
andra förståelser. Kvinnoperspektivens dikotomiska tänkesätt begränsar och är 
begränsande, vilket har medfört att den forskningsmiljö som jag befinner mig 
i, istället diskuterar benämningen kvinnoforskningsperspektiv54. Jag ser det, som 
ett samlingsnamn for kvinnoforskningens olika inriktningar/perspektiv vilket 
innebär att det rymmer samtliga kategorier i Holms indelning. Det kan röra 
sig om forskning, som fokuserar kvinnor, män, eller förhållandet kvinnor och 
män, men som också innefattar forskning kring grundvalsproblematiker och 
kunskapspolitiska frågeställningar. Med kvinnoforskningsperspektivet förknip-
par jag också frågeställningar om kunskap och makt och hur rådande för-
ståelser (re)produceras i och genom forskning. Eftersom kategoriseringar har 
betydelse för våra tänkesätt, får det också betydelse för vad vi ser och vad vi 
problematiserar och därmed påverkar valet av perspektiv hela forskningspro-
cessen. Som jag tidigare påpekat kräver ett omfångsrikt forskningsfält med 
många olika teoretiska positioner, som kvinnoforskningen är, tydlighet. I 
kvinnoperspektiv är antaganden och utgångspunkter relativt påtagliga, men 
kvinnoforskningsperspektiv kräver däremot klarlägganden om vilka stigar 
kvinnoforskare väljer att trampa. Jag använder kvinnoforskningsperspektiv för 
att komma bortom dikotomiserandet och till vägar för flyttningar från kvin-
nofrågan till vetenskapsfrågan. 

Poststrukturalistiska strategier 

Feministisk poststrukturalism, som jag tolkar den, ger möjligheter till utveck-
landet av specifika historiska, sociala och kulturella förståelser. Dessutom finns 
förutsättningar för formulerandet av teorier för överskridande av nuvarande 
könsrelationer och alternativa former för kunskap. Vad är poststrukturalism? 
Som Dorthe Gert Simonsen (1996) menar är det en samlingsbeteckning av 
många olika kritiska strategier i förhållande till västlig metafysisk tradition. De 
kritiska strategierna kan bestå av t.ex. teorier om fragmenterade subjekt, ana-
lyser av makt/vetande, problematiseringar av sociala konstruktioner, diskurs-

                                                
53  T.ex. Weedon (1987), Hollway (1989), Flax (1992), Braidotti (1994), Simonsen (1996). 
54  Ingår i forskningsprogram vid avdelningen Genus och Teknik, Luleå tekniska universitet. 
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analyser55 och dekonstruktioner av begreppssystem. I poststrukturalismen 
finns inga enhetliga eller stabila begrepp däremot har skillnader en central 
plats. 
Könskonstitueringar, dvs. att formas till kvinnor och män, sker i interaktioner 
mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män och män (Lundgren, 
1993), men är också processer i vilka vi konstitueras, som moraliska subjekt 
samt som subjekt för kunskap (Foucault, 1978). Överskridanden av 
nuvarande könsrelationer kräver insikter om att identiteter inte är statiska, 
utan är produkter av sociala och kulturella praktiker vid specifika historiska 
tidpunkter, ständigt i förändring (Henriques et al, 1984). Som Susan Ormrod 
(1995) menar, är poststrukturalismens hävdande av fragmenterade och mång-
facetterade identiteter inte något märkvärdigt. I vardagslivet är människor 
medvetna om sina olika identiteter och arbetet som åtgår för att hålla samman 
dessa motsägelser. Identiteter konstitueras och rekonstitueras alltså hela tiden, 
vilket innebär att de inte bara är resultat av våra erfarenheter, utan också är 
beroende av vilken betydelse dessa tillskrivs i de sociala världar, som vi ingår i 
eller har kontakter med. Många olika faktorer, som t.ex. kön, ras, klass, etni-
citet, ålder, livsstil, samverkar i formandet av identiteter. Vi konstitueras alltså 
genom aktiviteter i olika sociala praktiker eller genom förhållandet till dem. 

Feministisk poststrukturalism bär också på kritik av ett enhetligt vetande 
subjekt. Kritiken ska inte bara tillskrivas feministiska projekt eftersom den 
vuxit fram med olika kritiska praktiker och positioner av modernismen och 
dess kris. Ett sätt att dela in dessa är att gruppera dem i två olika skolor - den 
tyska och den franska (Braidotti, 1994). Den tyska representeras, enligt 
Braidotti, av Jürgen Habermas, som hon menar har ett kritiskt förhållningssätt 
till vetenskaplig rationalitet, men som trots det vill säkra förnuftets princip 
och moderniteten som ett öppet och utvecklingsbart projekt. Den franska, 
som Braidotti menar företräds genom arbeten av Foucault, Deleuze, Derrida 
och Irigaray, hävdar upplysningstidens projekt som en historisk slutpunkt. 
Därför finns behov av nya och andra former för legitimering av vetenskap 
och formandet av nya diskurser.56 

Post-humanistiska och poststrukturalistiska dekonstruktioner av subjektet, 
har inneburit slutet för ett enhetligt rationellt vetande subjekt och har ersatts 
av förståelser av tillfälliga och fragmenterade subjekt. Om subjektets olika 
positioner säger Braidotti:  

 
the subject occupies a variety of possible positions at different times, across a 
multiplicity of variables such as sex, race, class, age, lifestyles, and so on.57 

 
                                                
55  Se sid. 61 för presentation av diskursanalys. 
56 Braidotti (1994:96). 
57  Braidotti (1994:157). 
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Vi rör oss mellan positioner, vilka vi intar eller placeras i, som kan vara både 
konfliktfyllda och motstridiga. Positionaliseringar58 innebär att subjektet 
formas och formar i dessa spänningsfält, vilket innebär att det varken blir 
enhetligt eller fixt (Hollway, 1989, Lather, 1991). Subjektet kan i enlighet 
med Julia Kristeva presenteras, som en pågående rörelse som konstitueras 
olika beroende på hur det placeras eller placerar sig i olika diskurser.59 Förän-
derligheter blir påtagligare genom Braidottis metafor eller begrepp om no-
madiska subjekt, som lever mellan språk, är på genomresa och inte har någon 
fast identitet. Jag finner metaforen nomadiska subjekt inspirerande för be-
skrivningar av tillfälligheter och föränderligheter, eftersom gränsöverskridan-
den öppnar möjligheter till andra förståelser och kunskaper. Med fragmente-
ring och ständigt förändrande rörelser, som medför mobila identiteter, 
uppstår frågan om vad som trots allt håller samman det hela. Min kropp är 
platsen, ett topos60, där min biografi utspelas och “äger rum“. Ordet “jag“ är 
ett språkligt topos, med vars hjälp jag bringar ordning på min biografi och 
som hjälper mig att hålla samman motsägelser - som gör mig till den jag är61.  

Mening, kunskap och subjektivitet konstitueras genom språket eller 
sociala praktiker och är beroende av traditionella och kulturella föreställ-
ningar. Subjektivitet konstrueras i pågående processer, i vilka individen 
placerar sig eller placeras i olika positioner, i den sociala verkligheten. Därför 
uppfattas och tillskrivs materiella, ekonomiska och sociala relationer, som 
något som finns i individen själv eller som står i relation till henne, men som 
också måste förstås som sociala och historiska. I processen formas hennes 
självkänsla, tankar och känslor samt henne förståelse av verkligheten. 
Processen i vilken hon blir ett subjekt, är en rörelse med inslag av både 
aktivitet och passivitet. I den kommer särskilda diskurser, normer och sätt att 
vara kvinna respektive man att konstrueras dvs. modeller för kunskap och 
normativa regler binds och länkas samman. (Weedon, 1987, de Lauretis, 
1996, Braidotti, 1991).  

Subjektiviteten är inte något statiskt, utan den konstrueras ständigt i indi-
videns vardagsliv och hennes delaktighet i materiella, diskursiva och kom-
plexa praktiker, i vilka mening skapas. De Lauretis tillskriver erfarenheten av 
sexualiteten stor betydelse i processen, som skapar och konstituerar oss till 
kvinnor - s.k. kvinnliga subjekt. Jag ifrågasätter inte sexualitetens betydelse, 
men till skillnad från Lauretis, menar jag att dess betydelse har minskat på 
grund av att kvinnor och män arbetar tillsammans på andra sätt än tidigare - 
kvinnor är också kolleger som t.ex. kvinnorna i min studie. Foucault (1978) 

                                                
58  Ferguson (1993:159). 
59  Refererad i Hekman (1991). 
60  Topos är det grekiska ordet för plats. 
61  Ramírez (1993:13-14). 
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visar i Sexualitetens historia hur processer fått den moderna människan att 
betrakta sig som sexuellt subjekt bl.a. genom psykoanlaysens förståelse av 
sexualiteten som nyckeln till vår självförståelse. Sexualiteten är alltså inte 
något givet, utan vi formas och formar med sådana förståelser. Men genom 
andra interaktioner mellan kvinnor och män kommer könskonstitueringar att 
ta andra former och därmed också subjektiviteten.  

Kathy E. Ferguson (1993) argumenterar, i boken The Man Question: 
Visions of Subjectivity in Feminist Theory, för att motsägelser och spänningar 
mellan olika feministiska positioner bör hållas vid liv, för att befrukta 
varandra som kritiska teorier. I artikulerandet av alternativa former av subjek-
tivitet beaktar Ferguson Hegels modell av subjektivitet, som hon menar ut-
görs av en individ låst i stridslystna positioner, som söker efter dominans, 
efter att behärska och kontrollera naturen och att omintetgöra skillnader.  I 
formulerandet av mobila subjektiviteter utmanas och ifrågasätts den 
hegelianska modellen och Ferguson visar istället på rörelser i formandet av 
subjektiviteter. Hon gör det genom att bruka ordet mobila istället för 
multipla för att bättre åskådliggöra hur subjektiviteter är temporära, relatio-
nella och skapade genom sammanbindningar. Därigenom låter de sig inte 
inlemmas i det bestående. Sådana subjektiviteter är tvetydiga, instabila, 
ironiska och kan därför respekteras som lokala och specifika, utan att glömma 
det globala.  Fergusons begrepp om mobila subjektiviteter tillsammans med 
Braidottis nomadiska subjekt öppnar möjligheter till förändringar och nya 
förståelser av gränsöverskridanden. 

Donna Haraways (1991) cyborg är också en metafor som kan nyttjas för 
feministiska förändringsprojekt. Den kan bidra till betingelser för kunskaps-
politiskt arbete i samhällen, som blir mer och mer forsknings- och teknologi-
avhängiga. Cyborgen är en hybrid mellan en organism och en maskin. Den 
innehåller antaganden om att gränser mellan subjektet, deras kroppar och 
“världen utanför“ på ett drastiskt sätt getts nya gestaltningsformer. Haraway 
menar, att vi behöver kritiska teorier för att nå kunskap om hur mening och 
kroppar skapas, inte för att förkasta eller eliminera dem, utan för att leva i 
sådana som ger möjligheter för framtiden.  I det här sammanhanget ska krop-
pslighet inte bara förstås som organiska kroppar utan också som teknologiska 
apparater, tekniker och förmedlingar. Vi lever redan, menar Haraway, med 
olika visualiseringsapparater som representerar världen för oss. Den 
europeiska tanketraditionens visualiseringstekniker sätter distinktioner mellan 
natur/kultur och tanke/kropp och är begränsande för mer adekvata förstå-
elser. Haraway ser cyborgen som en metafor för att komma bortom detta. 
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Det är inte bara skillnader som har framskjutna positioner i poststruk-
turalismen utan också hur mening62 skapas. Människor uttrycker och tolkar 
mening genom tecken och är därför beroende av tecken. Vi förstår någonting 
genom någonting annat. (Ramírez, 1995c) och språket är vårt sätt att tillägna 
oss och hantera världen. Om språket säger José Luis Ramírez så här: 

 
Vi talar inte för att skapa oss en värld, men vår värld blir ändå till genom 
språket. Språket är vårt sätt att tillägna oss och hantera världen, d.v.s. att ge 
mening.63.  

 
Språkets konstitutiva roll innebär att vi skapar vår värld genom språket 
(Hutcheon, 1989). Subjektivitet produceras och konstitueras i språket på en 
medveten och omedveten nivå, som plats för motstånd och förändring 
(Lather, 1992). Språket “är en handling genom vilken meningen kommer till 
uttryck i ett diskursivt teckensystem som gör denna mening medelbart synlig 
(eller 'hörlig', om ordet fanns)"64. Poststrukturalismens förståelse av text och 
textlig förmedling, som semiotiska och materiella strukturer, skapade i på-
gående processer sammanvävda med olika maktrelationer, ser jag som frukt-
bara och inspirerande i kunskapspolitiska förändringsarbeten. Andra begrepp 
som är centrala, är relationen makt/kunskap och hur disciplinerande teknolo-
gier används för kontroll av kroppen som uttryck för maktutövning65. 

 
Många feminister uttrycker motstånd mot postmoderna och poststrukturalis-
tiska projekt på grund av som de menar risken för relativism och följden av 
det - nihilism. Men som Patti Lather formulerar det, bör vi: 
  
 … wrestle with the postmodern questioning of the lust for authoritative 

accounts if we are not to remain as much a part of the problem as of the 
solution ourselves.66 

 
Poststrukturalistiska projekt innebär inte att feministisk kunskap eller förståel-
ser överges. Däremot kan de bidra till reflektioner över att det inte finns 
någon enkel eller säker väg att garantera eller säkra kunskap och värderingar, 
eller att övertyga andra om dess värde (Gavey, 1989). Relativism finns som 
motsats till absolutism eller universialism och tron på en ren obesudlad kun-
skap eller sanning, som vi mäter vår kunskap mot - "a God's-eye view from 

                                                
62  “Meningen är källan för all betydelse, all förståelse och alla uttryck“ (Ramírez, 1995c:62). När jag 

talar uttrycker jag mening och meningen jag uttalar har både en avsikt och innebörd. Jag visar vad 
jag menar liksom hur jag menar. 

63 Ramírez (1995c:22). 
64 Ibid., sid. 40. 
65  Se sid 85 - 87 för diskussion om makt som relation och handling. 
66 Lather (1988:577). 
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Nowhere"67. Essensialisering, naturalisering och universialisering är, enligt 
Haraway, tre praktiker knutna till detta gudsknep “det å se alt fra ingensteder 
og se, men ikke selv bli sett"68. Det är vita medelklass män lösgjorda från sina 
kroppar som har tillskansat sig auktoriteten att inta sådana ståndpunkter. Men 
utifrån Haraway kan vi mena att:  

 
All kunskap er lokal, er historisk og kulturelt avhengig. Spørsmålet er 
hvordan vi gjør denne relativiteten, som relaterthet til en historisk og kul-
turellt kontekst, synlig, og til ressurs for vår kunnskapsproduksjon.69 

 
Poststrukturalistiska strategier avvisar inte materialitet utan eftersträvar en för-
ståelse av premisserna för den. Den sociala verkligheten konstitueras genom 
samexistensen av materiella villkor, maktutövning och diskursiva praktiker 
(Simonsen, 1996). Partiell, lokaliserbar och kritisk kunskap, som möjliggör 
kontakter via nätverk är alternativ till relativism och är att jämföra med be-
greppen solidaritet som används inom politiken (Haraway, 1991). När domi-
nerande gruppers föreställningar och förhållningssätt ifrågasätts blir relativis-
men ett problem för dem (Harding, 1986b) och, som Flax (1987) hävdar, 
också för förtryckta grupper:  
 
  It is also appealing, for those who have been excluded, to believe that 

reason will triumph-that those who proclaim such ideas as objectivity will 
respond to rational arguments. If there is no objective basis for 
distinguishing between true and false beliefs, then it seems that power alone 
will determine the outcome of competing truth claims. This is a frightening 
prospect to those who lack (or are oppressed by) the power of others70 

 
Men liksom kvinnoforskningen har kritiserat normalvetenskapen71, måste 
kvinnoforskare också reflektera över den egna vetenskapen och ställa frågor 
om eventuella universialiseringar och vidmakthållande vid dualismer. Samt 
huruvida kvinnoforskningen bidrar till tron på riktigare och renare kunskaps-
produktion (Saarinen, 1989). 

                                                
67 Sampson (1993:18). 
68 Asdal et al (1995:35). 
69 Asdal et al (1995:36). 
70 Flax (1987:625). 
71  Sandra Harding använder begreppet "science-as-usual" som översatts till "vanlig vetenskap", se 

Harding (1987). I avhandlingen använder jag den svenska översättningen och synonymt med den, 
Thomas Kuhn's begrepp, normalvetenskap (Molander, 1988). 
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Från kvinnofrågan till vetenskapsfrågan 

Kvinnoforskningens förändringsprojekt eller feministiska projekt inom kvin-
noforskningen, utgör ambitioner om och formuleringar av vetenskapskritiska 
program och bör användas som resurser till förändringar av konventionell 
forskning. För att inte fastna i spegelvändningar, bör vi alltså söka oss till 
andra positioner än gynocentrism. I vissa faser bör dock dessa positioner 
betraktas, som strategier för förändringar eller nödvändiga positioner i 
förvärvandet av nya kunskaper (Saarinen, 1989). I en svensk, men kanske 
också nordisk kontext finns risker att övergången blir långsammare, eftersom 
vi i Sverige idag ser hur det kvinnocentrerade perspektivet lyfts upp på en 
samhällsnivå. En central uppgift för svensk kvinnoforskning är/har varit att 
leverera handlingsunderlag för jämställdhetspolitik och annan politik för 
förändringar av marginaliserade gruppers villkor. Alliansen mellan kvinno-
forskare och politiker har verkat genom en tyst överenskommelse, men dock 
med en uttalad arbetsdelning mellan forskning och politik. En väg i 
feministiska förändringsprojekt är, som jag ser det, att hämta inspiration från 
poststrukturalistiska strategier, som ger möjligheter till utvecklandet av 
komplexa förståelser och teorier för ett överskridande av förtryckande 
könsrelationer och alternativa former för kunskap (Gavey, 1989). Om syftet 
med feministiska projekt är förändringsarbete, menar jag i likhet med 
Gulbrandsen (1995), att vi måste tillåta oss ofärdiga lösningar och att vara 
öppna, för att inte förlora motstånds- och förändringskraften.  

Det är mer än tio år sedan Harding (1986a) publicerade boken The Science 
Question in Feminism som var ett ifrågasättande av kunskaps- och vetenskaps-
teorier inom "vanlig vetenskap", samt utmaningar till fortsatta vetenskaps-
kritiska program. Hardings öppenhet är märkbar genom att hon inte presen-
terar färdiga svar, utan ställer frågor, vilket redan framgår i titelns benämning 
av teori som fråga. Dessutom antyder titeln Hardings ambitioner, om att få 
till stånd förskjutningar från kvinnofrågan till vetenskapsfrågan i feminismen. 

Harding utgår från tre olika strategier i sin kunskapsteoretiska kritik -
feministisk empirism, feministisk ståndpunktsepistemologi och feministisk 
postmodernism. Hon ser inte någon av strategierna som tillräckliga för 
producerandet av ny feministisk kunskap, utan som möjligheter i förändrings-
processer som rör kunskaps- och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Den 
feministiska empirismen utmanar traditionella antaganden, men ifrågasätter 
inte metodologier. Sexistisk och androcentrisk forskning kan korrigeras 
genom fastare stringens vad gäller metod och tolkning. Ifrågasättandet och 
problematiseringen av normalvetenskapen medför därför spänningar mellan 
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den empiriska epistemologin och feministers förståelse och användning av 
den.  

De fem olika epistemologier som Harding sammanför i begreppet stånds-
punktsteorier utgår från nuvarande könsrelationer och hur kvinnors under-
ordnade positioner medför förvärvandet av mindre förvrängda förståelser och 
komplettare kunskaper till skillnad från mäns. Maktfrågor har också en central 
plats i ståndpunktsteorier. Teorierna utgår från: kvinnors hantverksarbete i 
vetenskapen, kvinnors manuella, mentala och emotionella arbete, arbetsdel-
ningen mellan könen, mäns tendenser att projicera tidiga trauma av 
separation och individuation i filosofiska teorier, kvinnors omsorg om mäns 
vardagsliv som ger män möjligheter att skapa och befinna sig i abstrakta 
världar där kvinnors arbete mystifieras. Människors förståelser och kunskaper 
grundas och begränsas genom bearbetningar av materiella förhållanden. 
Feministiska ståndpunktsteoretiker fokuserar därför skillnader mellan könen, 
kvinnor och mäns olika villkor, som baser för utvecklandet av kunskaps-
teorier. Harding har i senare arbeten72 utvecklat positionen bl.a. genom att 
poängtera mångfalden och motsägelser i kvinnors liv. Därigenom har tidigare 
kopplingar mellan kvinnor och förändringspotentialer blivit mindre 
framträdande. 

Rosemary Hennessy (1993a, 1993b) bidrar med utvecklingar av stånd-
punktsteorier genom att analysera förbindelserna mellan erfarenheter och 
vetande, subjekt och sammanhang, samt mellan lokala och högre sociala ord-
ningar. Hur förbindelserna ser ut förklaras sällan av ståndpunktsteoretiker, 
menar Hennessy, och för att analysera dem brukar hon teorier om ideologier 
- post-Althusser. Människor ingår som delar i samhällen de lever i och därför 
är undertrycka gruppers ståndpunkter inte heller “oskyldiga“ positioner 
(Haraway, 1988). Kvinnors liv, som ståndpunktsteoretikerna utgår ifrån, är 
alltså situerade både i och utanför rådande kunskapssystem och ideologier. 
Dominansen av den rådande ideologin är inte total eftersom det alltid finns 
sprickor och bräckor. I dessa, menar Hennessy, finns utrymme för formule-
ringar av alternativa diskurser och epistemologiska baser som t.ex. 
feministiska ståndpunkter. Interventioner i gängse kunskapssystem erbjuder, 
genom kritik av ideologin, en väg för feministiska ståndpunktsteorier att 
fungera som kritiska praktiker. Gruppidentiteter, som kvinnors liv och 
erfarenheter, existerar inte enligt Hennessy, eftersom varje kvinna uttrycker 
mening genom tolkningar av vad hon erfar. Däremot kan kollektiva subjekt 
formas som effekter av ståndpunkter dvs. genom att individen talar från 
specifika positioner i sin ideologikritik. 

                                                
72  Harding (1991). 
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Den tredje positionen, som Harding anser vara strategisk i epistemologi 
kritiken, är feministisk postmodernism, i vilken hon ser möjligheter till 
ifrågasättande av universella begrepp eller av universialiseringar som t.ex. att 
kvinnors liv och erfarenheter inte är något enhetligt. I postmodernistiska 
strömningar ses subjektet som konstituerat i en pågående process och därmed 
är identitet inte något fast och enhetligt utan formas genom mångfaldiga 
variabler som t.ex. kön, klass, ras, ålder, etnicitet. Harding formulerar inte de 
tre epistemologierna med skarpa gränser utan poängterar ömsesidigheten dem 
emellan, vilket Kirstie McClure (1992) benämner, som att kategorierna blö-
der in i varandra. 

Gulbrandsen (1990b, 1995a) har problematiserat och reflekterat över egna 
förändringsförsök genom att ta fasta på den nordiska kvinnoforskningens po-
tentialer för kunskapspolitiska arbeten och realiseringar av vetenskapskritiska 
program och därigenom förvärvandet av forskningsförändrande kompetens. 
Hon menar att vi bör anta utmaningen i Hardings bok, The Science Question 
in Feminism, och för att förflytta oss från kvinnofrågan till vetenskapsfrågan. 
Kvinnoforskningen bör, som hon läser Harding, tillåta sig att vara ofärdig och 
inte riskera att förlora motstånds- och förändringskraften. Vi kan inte enbart 
undersöka hur det är eller var, för att vi ska komma vidare måste vi: 

 

... leta efter problemen, de lösa trådarna, motsägelserna, allt det som tyder 
på att vi inte kom helt dit vi ville. Vi måste alltså in igen, in i forskningen 
som är utförd av oss själva och av andra kvinnoforskare för att se vad som 
där spirar, se om vi kan ana ett alternativ, se om vi hittar spår av motstånd 
mot att följa akademins "bud"73. 

 
Lena Trojer och Elisabeth Gulbrandsen (1996a) menar att nordisk kvinno-
forskning ännu inte har antagit utmaningarna och startat feministiska föränd-
ringsprojekt, som finns hos Harding, eftersom kvinnofrågan dominerar över 
vetenskapsfrågan. Den nordiska kvinnoforskningens vetenskapskritiska ambi-
tioner har inneburit förändringar av konventionell forskning, men däremot 
har realiserandet av vetenskapskritiska program varit svårare att åstadkomma. 
Det går bl.a. att förklaras med otåligheten att få fram konkreta resultat på 
grund av höga förväntningar både innanför och utanför kvinnoforskningen. 
De lösa trådarna och motsägelserna kräver tid för begrundanden, vilket inte 
alltid är möjligt på grund av effektivitets- och produktivitetskrav. 
 
Forskning bör inte bara betraktas som produkter utan också som produktiva 
handlingar - göranden. Vi kvinnoforskare tenderar att negligera görandet och 
att vi är delar i historiska, kulturella och sociala processer, i vilka vi konstitu-
                                                
73 Gulbrandsen (1990:30-31). 
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eras som forskarsubjekt. Därför bör vi reflektera över forskandets och teoreti-
serandets egen praktik eller “forskningens förmodat banala och triviala 
vardag“74, som jag menar, har betydelse både för vad vi forskar om och för 
själva forskandet. Vardagslivet består av olika valsituationer och vägar vi väljer 
att trampa får och har betydelse för vårt arbete. För dessa aspekter i forsk-
ningsprocessen lånar jag Gulbrandsens begrepp context of production. Eftersom 
hon inte ser förskjutningen från context of justification till context of discovery75, 
som tillräcklig för att göra hela forskningsprocessen märkbar, konstruerar hon 
ett nytt begrepp. Jag tolkar det, som en möjlighet att ge ord till att kvinno-
forskningen bör tillåta sig ofärdiga lösningar, att se sin delaktighet i uppbäran-
det av det akademiska systemet, samt att kvinnoforskare är orena. Genom 
detta kan vi finna vägar bortom dualismer och till andra förståelser. Kvinno-
forskningen bör fördjupa sig i dag-till-dag arbetets innebörd för att inte ris-
kera upprepningar av konventionell forskning, dess självförståelse och arbets-
former. Det kan vara början till förflyttningar från kvinnofrågan till veten-
skapsfrågan och formulerandet av grundvalsproblematiker och kunskapspoli-
tiska program. 

Gulbrandsen har problematiserat förskjutningen som vägar i utvecklandet 
av forskningsförändrande kompetens, som motverkande krafter och början i 
formulerandet av feministiska vetenskapsprojekt för att därigenom bli 
experter på/i forskningskomplexet och på forskningsförändrande processer.76 
I och med kvinnoforskningens etablering i det akademiska systemet77, är vi 
delar av det, vilket innebär nya resurser i och för forskningsförändrande 
arbete (Gulbrandsen, 1990a, 1995a, Trojer och Gulbrandsen, 1996a, Aas och 
Gulbrandsen, 1996). Det västerländska samhället blir alltmer avhängigt av 
forskning och teknologi. De vetenskapskritiska programmen i kvinnoforsk-
ningen bör därför inte begränsas till levererandet av handlingsunderlag, utan 
bör också bestå av reflektioner över görandets betydelse vid producerandet av 
kunskap. För att inte riskera kvinnoforskningens kritiska potential som ifråga-
sättare av konventionell forskning, är självreflektioner nödvändiga för att 
finna andra förståelser än etablerade. Kvinnoforskning och kvinnoforsknings-
perspektiv innebär forskning om kvinnors villkor, liksom också formule-
randet av vetenskapskritiska projekt och att i gränsöverskridanden finna 
utmaningar för organiserandet av vår framtid. Genom att förkasta både sexism 
och rasism, samt genom att bejaka skillnader kan vi acceptera mångfald, 
komplexitet och olikhet, som inspirationskällor och utmaningar till nya 
möjligheter.78 
                                                
74  Aas och Gulbrandsen (1996:54). 
75  Se t.ex. Harding (1991).  
76  Gulbrandsen (1990a, 1995a). 
77  Se också Speglingar i de yttre rummen sid. 155ff. 
78  Braidotti (1994:243). 



44 Krav- och systemformulering 

Kunskapsfrågor, övningar i översättningar, är centrala i mitt arbete och 
förutom Haraways cyborg79 finner jag Braidottis (1994) metafor eller begrepp 
om nomadiska subjekt80 fruktbara för att beskriva tillfälligheter och föränder-
ligheter som möjligheter till andra förståelser och kunskaper. Harding visar i 
The Science Question in Feminism på möjligheter och inviterar till  reartikule-
ring av feministisk politik. Och, om vi betraktar teoretiserandet som aktivite-
ter, som göranden, och antar utmaningen i Hardings bok kan framåtvända 
feministiska förändringsarbeten bidra med andra förståelser, som kan förändra 
de nuvarande. För att kunna förverkliga det bör vi bereda rum81 för formule-
rande och artikulerande av nya kunskaper, nya aktiviteter och andra livsfor-
mer som möjliggör utvecklandet av nya politiska begrepp82. 

Kvinnocentrering - poststrukturalism 

Så här långt har jag pläderat och ställt kvinnocentrering och poststrukturalisti-
ska strategier på var sida av gungbrädan, vilket är att dikotomisera, som jag 
inledningsvis hävdade inte var framkomliga vägar för förändringar. En sätt, 
som kan leda bortom dikotomiserandet, är Fergusons (1993) 
argumenterande, att hålla motsägelser och spänningar vid liv. Hon utgår från 
två metateorier83 - tolkning och genealogi. Den första innebär artikulerandet 
av kvinnors erfarenheter och kvinnors röster. Diskurser hon samlar under 
positionen är, de som hon benämner, praxis och kosmisk feminism. Till 
genealogin för Ferguson lingvistisk feminism, som kortfattat innebär 
dekonstruktioner av kategorin kvinnor och andra begreppssystem. Jag ser 
paralleller till Ferguson och de positioner jag diskuterat ovan - kvinno-
centrering och poststrukturalistiska strategier. Eftersom det är metateorierna 
och motsägelserna dem emellan som är av intresse för mig kommer jag endast 
att redogöra för dem och hur Ferguson argumenterar för att hålla 
paradoxerna vid liv. Hon menar att motsägelserna inte är totala utan att 
teorierna har en gemensamhetsbas, vilket innebär hävandet av att inte välja 
den ena eller den andra. Visserligen menar Ferguson att hon väljer genealogin 
om hon tvingas välja position.  

Varför inte syntes? Genealogin är beroende av tolkningen för att ha något 
att dekonstruera, men också för att tolkningar är något vi alltid gör. Eftersom 
tolkningen söker efter förståelser, som kan stå för sig själv, är den mindre 

                                                
79  Se sid. 37 för en presentation av Haraways cyborg. 
80 Se sid. 36 för introduktion av nomadiska subjekt. 
81  Rummen bör inte tänkas som permanenta utan som föränderliga eftersom Braidottis nomadism är en 

inspirationskälla i förändringsarbeten. 
82  McClure (1992 :368) 
83 Med metateori menar Ferguson teorier om formulerandet av feministiska teorier. 
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beroende av genealogin. Trots det är genealogin användbar för att rucka på 
dominerande tolkningar. I frågor som rör makt och kunskap finns också 
överlappningar genom att båda teorierna eftersträvar andra förståelser än de 
rådande. Om ömsesidigheten säger Ferguson: 

 
 
… genealogy keep interpretation honest, and interpretation gives genealogy 
direction.84 

 
Hon förordar inte synteser eftersom olika feministiska diskurser ger upphov 
till diskussioner om och kritik av den ena eller andra, vilket medför 
utmaningar och utvecklingar av perspektiven. Att stärka varandra i kampen 
mot dominerande diskurser och att erkänna olikheter, ofullständigheter och 
spänningar mellan positionerna kan medföra tydlighet i lokalisering och 
situering av andra argument. För att kunna hålla spänningen mellan de 
motsägelsefulla metaberättelserna bör vi i enlighet med Ferguson nyttja 
ironins retoriska och politiska resurser. Ironin är enligt Haraway:  
 
 about contradictions that do not resolve into larger wholes, even 

dialectically, about the tension of holding incompatible things together 
because both or all are necessary and true. Irony is about humour and 
serious play85 

 
Genom att inte lösa upp paradoxen, utan låta den leva, är det möjligt att glida 
mellan vad som sägs och vad som menas, vad som sägs och vad som kan för-
stås, eller mellan stabilitet och rörelse. En ironisk ståndpunkt tillåter oss att 
hålla samman oförenligheter, att förbli ärliga och att samtidigt vara i rörelse. 
Ironin kan ge oss resurser i teoretiserandets och forskandets praktik 
varigenom vi kan göra dem möjliga. På motsvarande sätt som Ferguson, 
menar jag att polariseringar mellan kvinnocentrerade och poststrukturalistiska 
strategier inte leder till förändringar utan att positionerna bör tänkas 
samtidigt. I kvinnocentreringen finns resurser för att bl.a. presentera 
handlingsunderlag för jämställdhetsarbetet. Poststrukturalistiska strategier ger 
resurser till forskning kring grundvalsproblematiker och kunskapspolitiska 
frågeställningar t.ex. inom det teknikvetenskapliga området.  

Nina Lykke (1996) har en liknande ansats när hon diskuterar Vandana 
Shivas och Donna Haraways olika ståndpunkter - ekofeminism respektive 
cyborgfeminism. Lykkes artikel är föranledd av Shivas kritik av post-
modernistiska strömningar inom feminismen som uttryck för teknik-
optimism. Shiva utgår från indisk kosmologi och den heliga, kvinnliga 

                                                
84  Ferguson (1993:30) 
85  Haraway (1991:149) 
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principen Prakrita - Naturen - och hävdar att kvinnor på landsbygden i icke 
västerländska i-länder är bärare av potentialer för att säkra mänsklighetens 
överlevnad genom förbindelsen liv/natur. Lykke menar, att både Shiva och 
Haraway talar från olika kontexter, vilket de borde kunna göra både mer 
tydligt och mer märkbart. För att inte riskera fastlåsningar artikulerar Lykke 
en tredje subjekts-position, som inkluderar både gudinnan och cyborgen. 
Hennes avsikt är, i likhet med Ferguson, inte att reducera figurernas 
potentialer och åstadkomma konsensus, utan att hålla spänningen i liv mellan 
två till synes diamentralt motsatta positioner.  



 

 

 
 
 
 

I RÖRELSE 
 

Den mätta dagen, den är aldrig störst 
Den bästa dagen är en dag av tröst 

 
Nog finns det mål och mening i vår färd - 

Men det är vägen som är mödan värd 
 

Det bästa målet är en nattlång rast, 
Där elden tänds och brödet bryts i hast. 

 
På ställen, där man sover blott en gång, 

Blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 
 

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr 
Oändligt är vårt äventyr 

 
Karin Boye 



48 Krav- och systemformulering 

 



 

På krokiga vägar 
från datainsamling till tolkning och analys 

Eftersom min utgångspunkt är kvinnoforskningsperspektiv86 har jag influerats 
av metoddiskussioner inom kvinnoforskningen och som på 1980-talet framför 
allt rörde sig kring frågeställningar om användandet av kvantitativa respektive 
kvalitativa metoder. I dessa diskussioner ansågs de senare metoderna som mer 
lämpade för att utforska kvinnors liv och erfarenheter. Kritiken mot 
kvantitativa metoder ska enligt Karen Davies och Johanna Esseveld (1989) ses 
i perspektivet av en mer generell kritik som kvinnoforskare riktade mot sam-
hällsvetenskaplig forskning och dess osynliggörande av kvinnor. Efter hand 
har en mer nyanserad bild vuxit fram där problemområde och frågeställningar 
blivit avgörande för valet av metoder istället för metoden i sig (Mies, 1983, 
Davies och Esseveld, 1989). Eftersom min avsikt är att genom kvinnors be-
rättelser få bättre förståelser för hur de formas och formar informationstekno-
logi, har jag valt att arbeta med kvalitativa metoder - forskningscirkel och 
semi-strukturerade djupintervjuer, för insamlingen av data. För tolkning och 
analys av intervjuerna har jag använt diskursanalys. 

Jag kommer att redogöra för metoder jag använt och vilka överväganden 
som ligger bakom valen. Ett återkommande tema i min framställning är strä-
van efter att motverka objektivering av de deltagande kvinnorna genom att 
försöka vara lokaliserad på samma plan (Smith, 1987). Problematiken aktuali-
serar frågor om närhet och distans och därigenom betydelsen av min tidigare 
yrkesverksamhet inom informationsteknologiområdet. Eftersom jag har lik-
nande erfarenheter som kvinnorna i studien medför det att närheten ibland 
dominerar över distansen. I de fall närheten finns på ett för mig medvetet plan 
ska jag göra den explicit för läsaren. Dessutom är mitt syfte inte att generali-
sera utan att i mötet mellan kvinnorna och mig försöka få bättre förståelse av 
hur de formas och formar vardagslivet. Att närma sig kategoriernas gränser, är 
ett sätt att lära sig och att därigenom kunna spränga förhärskande föreställ-
ningar. Kunskap erhålls genom övningar i översättningar. I hävdandet av ett 

                                                
86  Se sid. 34. 
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objektivt sökande efter kunskap, vilket också är ett led i forskningens legiti-
meringsprocess, går det inte att bortse från individens subjektiva sökande efter 
sig själv (Olsson, 1991).  

Ett eget rum - samtal med systemutvecklare 

I mina överväganden att välja forskningscirkeln87  som metod har jag präglats 
av synen att kunskaper skapas i en process med ett aktivt deltagande i diskus-
sioner och i reflekterandet över olika frågeställningar. Möten mellan männi-
skor med olika erfarenheter och kunskaper möjliggör både ett utbyte och ett 
nyskapande. Samtal är aktiviteter varigenom de som deltar når förståelser för 
varandra och också sig själv dvs. samtal skapar mening (Ramírez, 1995b). För 
kvinnorna blev cirkelträffarna ett rum för reflektion över förhållanden och 
erfarenheter från yrkes- och familjeliv och våra diskussioner medförde utma-
ningar av tankegångar och idéer. En process påbörjades för att höja medve-
tandet genom att praktisera självreflektion i gruppen och förändra referensra-
marna (de Lauretis, 1986). Att utanför arbetet tillsammans med andra kvinnor 
kunna reflektera över och diskutera frågeställningar kring systemutveckling 
och informationsteknologi var för de deltagande kvinnorna en ovanlig situa-
tion, eftersom deras väninnor har andra yrken. Arbetet i cirkeln styrdes i hög 
grad av kvinnornas egna reflexioner över sin verklighet och var både en pro-
cess för dekonstruktion och (re)konstruktion av kunskaper och könsrelationer 
(Acker et al 1983, Crawford et al, 1992). Genom språkets konstitutiva roll 
(Hutcheon, 1988) kom vi vid träffarna och genom de diskussioner vi förde att 
konstitueras både som systemutvecklare och kvinnor. 

Kunskap skapas i pågående processer genom diskussioner och reflektioner 
och kvinnornas temadiskussioner rörande yrkes- och familjeliv formade för-
ändrings- och forskningsprocesser. I intervjuerna med kvinnorna som deltog i 
cirkeln och i mina tolkningar och analyser har jag påverkats av gruppdiskus-
sionerna. Frågor och dilemman uppstår i forskningsprocessen även om jag 
som forskare försöker ge rum åt kvinnorna, som aktörer och subjekt och 
lyssna till dem och deras erfarenheter. Hur ska jag i forskningsprocessen lyckas 
hålla mig till kritiska feministiska perspektiv som ifrågasätter dominerande och 

                                                
87  Forskningscirklar utvecklades i mitten på 1970-talet ur en samarbete mellan lärare/forskare vid Lunds 

universitet och företrädare för fackföreningar.  Lars Holmstrand (1992) ser en vidare användning av 
modellen i olika typer av samarbetet mellan forskare och icke-forskare som t.ex. forskningsinitiering, 
probleminventering, kompetensutveckling och metoder i forskningsprojekt. För att åstadkomma en 
förtroendeingivande miljö och en tillit bör deltagarna, enligt Holmstrand, arbeta efter principer som: 
samarbete på lika villkor, att försöka överbrygga klyftor mellan olika erfarenhetsvärldar och ett till-
varatagande av varandras kunskaper och erfarenheter. Basen för samarbetet bör bygga på frivillighet 
samt ett genuint intresse för problemområdet. Se också Mörtberg (1995) för en diskussion om forsk-
ningscirklar. 
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rådande teorier?88 Hur ska jag kunna vara lokaliserad på samma plan och mot-
verka det asymmetriska förhållandet mellan forskaren och forskningssubjektet?  

Deltagare i forskningscirkeln och forskningscirkel som metod 

Sju kvinnor från olika företag med mellan fem och tio års yrkeserfarenhet har 
deltagit i cirkeln som jag initierat och inbjudit dem att deltaga i. Vi träffades 
regelbundet under kvällstid ungefär en gång i månaden från september 1992 
till maj 1993 och varje träff var 2-2,5 timme.89 Dokumentationen av samtalen 
genomfördes med hjälp av bandspelare. Jag har sammanfattat och skrivit ut 
inspelningarna.90 Vid de tre första träffarna var vi på Luleå tekniska universitet, 
men genom deltagarnas initiativ kom vi vid de återstående tillfällena att vara 
hemma hos någon av kvinnorna. Om den rumsliga förflyttningen från  steril 
institutionslokal till ombonad hemmiljö var anledning till att samtalen blev 
öppnare, eller det faktum att vi träffats några gånger, går troligen inte att av-
göra utan den mest sannolika förklaringen är både och. 

Rapporten I människans tjänst, av Eva Avner och Ewa Gunnarsson (1992), 
användes som studiematerial. Vid den första träffen presenterade jag ett förslag 
till arbetsformer och teman, som vi diskuterade och enades om. Gruppen 
bestämde från gång till gång vilket tema som skulle behandlas vid nästa träff. 
Vi träffades nio gånger och arbetade med teman som: 
 
• synen på databranschen och människorna i den 
• definition av begreppet systemutveckling 
• tidsanvändning under två dagar med hjälp av tid-dagböcker 
• soft systems methodology 
• "Det goda livet"  (drömmar och visioner) 
• teknologi, teknik (i samhället, i arbetet, i hemmet) 
• arbetsorganisation 
• arbetsmetoder vid systemutveckling 
• karriärmöjligheter och eventuella hinder för kvinnor  
 
Följande exempel får illustrera hur förhållningssätt förändrats av diskussioner i 
cirkeln. Birgitta som betraktat karriär och framgång som samma sak, säger 
följande i en av de efterföljande intervjuerna: 
 
 Ja, det är det jag har gjort lite grann ända tills vi diskuterade det senaste 

gången. Då frågade vi om man var i karriären eller om man var en karriär 

                                                
88  Se också Acker et al (1983) för en diskussion om problem och dilemman i forskningsprocessen. 
89  Vid den sista träffen uttryckte kvinnorna ett önskemål om att träffas även i framtiden. Vi har träffats 

ytterligare en gång i juni 1994 dvs. drygt ett år efter den avslutande träffen i cirkeln. 
90  Jag har inte använt materialet från forskningscirkeln i diskursanalysen. Däremot hänvisar jag på sid. 

145ff till diskussioner om teknologi som förts vid en av träffarna. 
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kvinna var det så vi sa? Framgång borde vara att man lyckas med det man 
gör medan karriär är för mig fortfarande det här att kliva uppåt på stegen. 

 
I forskningscirklar är icke-forskare och forskare aktiva deltagare i samarbetet 
och förmedlar, utbyter och skapar kunskaper utifrån olika erfarenhetsbakgrun-
der. Trots ett aktivt deltagande av båda parter är förhållandet ojämlikt 
eftersom jag som forskare går in med de problem- och frågeställningar jag vill 
utforska och som jag formulerat i förväg (Goodman, 1994). Dessa påverkas 
visserligen av cirkeldeltagarna via arbetet i cirkeln. I det fortlöpande arbetet 
finns också möjligheter att söka motverka ojämlikheten bl.a. genom att ge 
deltagarna tillräckligt utrymme, att deltagarna får utveckla frågeställningarna 
tillsammans i gruppen, genom att följa upp frågor från de olika träffarna. Som 
forskare kan jag alltså motverka ett asymmetriskt förhållande men att eliminera 
det helt tror jag är omöjligt. Ytterligare faktorer som gör förhållandet ojämlikt 
är slutfasen då jag som forskare gör tolkningar, analyser och presenterar re-
sultaten (Goodman, 1994). Denna fas kan givetvis också förändras genom en 
kollektiv bearbetningsprocess. Jag har inte förverkligat dessa möjligheter ef-
tersom jag använt ett traditionellt arbetssätt i tolkning och analys av mitt 
empiriska material. Forskningscirkeln ska ses som ett tillvägagångssätt för att 
fördjupa mina frågeställningar inför intervjuerna. Men att tillämpa alternativa 
arbetssätt även i forskningsprocessens övriga faser är något att tänka på i fram-
tida forskningsarbeten.  

Från presentation till representation 

Den andra metoden jag använt för insamling av data är semi-strukturerade 
intervjuer. Det aktualiserar relationen mellan forskningssubjektet och forska-
ren och huruvida den ska förstås som ett subjekt/objekt eller subjekt/subjekt 
förhållande (Acker, Barry och Esseveld, 1983). I kvantitativa metoder efter-
strävar forskaren att upprätta ett subjekt-objekt förhållande, ett innanför och 
utanför förhållande, vilket är en omöjlighet enligt Bo Eneroth (1984). Han 
hävdar att vi är mer påverkade och har större förståelser av företeelser vi avser 
att studera än vi vill låtsas om och att gränsen mellan subjektet och objektet 
därför är en illusion. Intervjuer som dialogorienterade metoder91 innebär att 
den intervjuade sätts i centrum vilket är en förutsättning för att få till stånd ett 
ömsesidigt samtal. Det förutsätter att jag som forskare respekterar människan 
ifråga och bemöter henne som en aktivt handlande individ och inte som ett 
objekt. Trots det innebär empiriska studier, som t.ex. intervjuer, att jag som 
forskare (re)presenterar de kvinnor jag intervjuat. Kvinnorna presenterar sig 

                                                
91  Se t.ex. Oakly (1981), Christensen och Hvidtfeldt (1981), Davies och Esseveld (1989) för diskussioner 

om tematiskt strukturerade  djupintervjuer.  
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genom berättelserna, men eftersom de inte deltar i hela forskningsprocessen 
kommer jag i tolkningar, analyser och presentationer att (re)presentera dem 
oavsett om jag är lokaliserad till deras plan eller inte.92 

Jag har intervjuat 23 kvinnor där flertalet arbetar inom verksamheter med 
mer administrativt orienterade tillämpningar av informationsteknologi. 
Urvalet motiveras av att andelen kvinnor är högre inom dessa verksamhets-
områden och att mitt syfte till en början var att studera kvinnors framgångs-
strategier. Ett annat skäl var att jag i början av forskningsprojektet tillskrev 
kritiska massor avgörande betydelse för hur kvinnors villkor skulle kunna för-
bättras.93 Jag påbörjade datainsamlingen hösten 1992 genom organiserandet av 
forskningscirkeln och våren 93 intervjuade jag dessa kvinnor. Därefter inter-
vjuade jag ytterligare en kvinna som har erfarenheter av systemutveckling från 
både administrativa och tekniska tillämpningsområden. Antalet intervjuer var 
då 8. Jag valde ut två olika företag med olika verksamhetsinriktningar.94 
Genom kontaktpersoner på respektive företag fick jag förslag på kvinnor med 
minst fem års erfarenhet av systemutveckling och med barn och jag valde ut 
15 kvinnor95. Vid ett möte på ett av företagen informerade jag om syftet med 
intervjuerna och studien, varvid deltagarna fick möjligheter att ställa frågor. 
Innan jag genomförde intervjuer vid det andra företaget gav jag motsvarande 
information via telefon. Intervjuerna genomfördes hösten 93 och våren 94. 

Vid intervjutillfällena följde jag olika teman96 och beroende på den inter-
vjuades berättelser tog sig samtalet olika vägar. Intervjuerna spelades in på 
band efter kvinnornas medgivande. Efter varje intervju noterade jag hur jag 
lyckats med intervjun, vilken kontakt jag fått med den intervjuade samt en 
kort sammanfattning, varefter jag lyssnade på den inspelade intervjun. Med 
hjälp av teknik; först en bandspelare och sedan en dator med programvara 
transformerades muntliga berättelser till skriftliga dokument97. Avskrifterna 
skickades till respektive person för eventuella kommentarer.98 I vår kultur 
råder skriftspråket över den muntliga berättelsen och för att visa den inter-
vjuade respekt, har jag valt att redigera texten. Transkriberingen innebär ett 
närmande till skriftspråket utan att förändra innebörden i utsagorna. Därför 
har jag infört punktering, kommatering, ändrat ordföljd och redigerat texten 

                                                
92  Anne Game t.ex. menar att “The very idea of representing women, even if in the form of ‘letting 

them speak’, is to constitute women as object“ (1991:31)  
93  Idag skulle jag inte göra mitt urval utifrån sådana kriterier, eftersom jag kommit till insikt om kom-

plexiteten, samt att det inte finns någon automatik med en kritisk massa. 
94  För att behålla kvinnornas anonymitet kommer jag inte att närmare beskriva företagen eller att ange 

hur många kvinnor som arbetar på respektive företag. 
95  Jag har också intervjuat 10 män. Eftersom jag inte har för avsikt att göra jämförande studier kommer 

jag att redovisa dessa intervjuer i en senare rapport. 
96  Se bilaga 1. 
97  Jag har genomfört transkribering för 11 intervjuer och övriga har utförts av andra personer.  
98 Ett fåtal har hört av sig med kommentarer. 
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genom att utesluta ord som t.ex. “alltså“, “liksom“, “va“, “ju“, “så“ som vi 
använder i talspråket.99  

När jag påbörjade genomläsningen av intervjumaterialet kunde jag skönja 
vissa olikheter  mellan kvinnorna som deltagit i cirkeln och övriga. De som 
deltagit i cirkeln reflekterade över erfarenheter och förmågor som förvärvats i 
hemarbetet och hur de var värdefulla och överförbara till arbetslivet.100 Kvin-
norna gjorde det utan att jag ställde specifika frågor. Jag kunde däremot inte 
finna motsvarande reflexioner  i övriga kvinnors berättelse och på direkta 
frågor kunde de inte tänka sig några kopplingar mellan sfärerna. Dessa olika 
förhållningssätt fick mig att reflektera över min egen roll som forskare och i 
rapporten En vandring i kvinnoforskningens teorier och i metoder skriver jag föl-
jande:  
  
 Vilken inverkan har jag haft dvs. ger kvinnorna som deltagit i cirkeln ut-

tryck för ovanstående för att de tror att jag som feministisk forskare vill ha 
dessa svar? Vilken betydelse har min kvinnocentrerade position haft? Mina 
teoretiska utgångspunkter har troligen blivit mer tydlig för kvinnorna i cir-
keln än för övriga eftersom vi vid träffarna diskuterat teman som återkom 
vid intervjuerna. Vilken betydelse har den dominerande diskursen som vi 
idag ser i Sverige dvs. ett upphöjande av s.k. kvinnospecifika förmågor som 
att kvinnor är bättre på att skapa relationer, att samarbeta, bättre på att 
kommunicera för de intervjuade kvinnornas berättelser? Eller är det helt 
enkelt så att i forskningscirkeln tilläts kvinnorna att föra samman hem- och 
yrkesliv - vilket övriga kvinnor inte haft möjligheter till - och som de sedan 
ger uttryck för i intervjuerna.101 

 
Forskningsarbetet innebär olika typer av valsituationer föranledda av frågor 
och svar som erhålls i forskningsprocessen. Ovanstående frågor tillsammans 
med klarläggandet av teoretiska utgångspunkter och dess påverkan på datain-
samling, se sid. 58, var anledningar till att jag intervjuade kvinnorna i cirkeln 
ytterligare en gång. Dels för att fördjupa dessa teman och dels för att söka 
utröna min egen ambivalens som i sin tur kanske skulle kunna leda till en 
bättre förståelse för de skillnader jag kunnat iaktta vid genomläsningen. Den 
andra intervjun gav dock inte några svar utan gav snarare upphov till nya 
frågor.    

                                                
99  Se bilaga 3. 
100  Se t.ex. Andersen och Jørgensen (1987) för utförligare diskussioner om kvalifikationer som förvärvas i 

familjelivet och hur de är överförbara till yrkesarbetet.  
101 Mörtberg (1995:22) 
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Att mötas, lyssna och uttrycka mening 

Intervjusituationens inledande fas, kontaktfasen, är viktig för hur den kom-
mande intervjun ska gestalta sig. Att få till stånd ett ömsesidigt förtroende är 
av stor vikt då en dialogorienterad metod används (Davies och Esseveld, 
1989). Mina erfarenheter avseende inledningen är liknade som Davies’ och 
Essevelds, men jag har också erfarit att den inte är helt avgörande. En tre-
vande början har ibland förändrats till något positivt och fruktbart efter att 
själva intervjun startat. Andra gånger har intervjun känts misslyckad trots ett 
positivt inledande möte. Vad som sker mellan den intervjuade och intervjua-
ren (Sampson, 1993) är alltså avgörande för att få till stånd en dialog. För de 
kvinnor som deltagit i forskningscirkeln och som senare intervjuats har 
cirkelträffarna fungerat som en kontaktfas där vi  haft möjligheter att skapa en 
ömsesidig respekt för varandra både som kvinnor och professionella. 

Utifrån egna forskningserfarenheter utvecklar sociologen Majorie L. 
DeVault (1990) strategier för hur intervjuer och analyser bör genomföras.102 
Konstruktionen av teman eller samtalsämnen är något hon lägger stor vikt vid 
för att finna öppningar och därigenom åstadkomma intervjusituationer som i 
möjligaste mån sker utifrån den intervjuades förståelser. Här ser jag en parallell 
till Dorothy Smith och hennes påpekanden om att forskaren bör vara lokali-
serad på samma plan som den intervjuade. Med nuvarande erfarenheter av att 
ha genomfört ett flertal intervjuer och med DeVaults råd om att vara väldigt 
konkret, tror jag att en mer gripbar utformning av vissa teman varit en väg för 
att överbrygga svårigheter, som ibland uppstod då de intervjuade försökte för-
medla sina tankar och erfarenheter. Eftersom avhandlingsarbetet är en läro-
process i forskarutbildningen ser jag erfarenheterna som något jag bär med 
mig till framtida forskningsarbeten. Att i själva intervjusituationen kunna vara 
på samma plan tror jag däremot är ouppnåeligt beroende på ett asymmetriskt 
förhållande mellan den intervjuade och intervjuaren. Mina erfarenheter av två 
olika tillvägagångssätt vid datainsamlingen är att min roll som forskare neutra-
liserades i cirkeln bl.a. för att antalet deltagare var fler och genom att vi träf-
fades kontinuerligt. En motsvarande effekt kan kanske uppnås i gruppinter-
vjuer, eller med återkommande intervjuer. 

Ett aktivt lyssnande är ett annat viktigt element som DeVault lyfter fram 
och vad hon bl.a. avser är en uppmärksamhet på framställningen av utsagan. 
Hon tar uttrycket “you know“ som exempel och menar att det inte bara 
representerar oförmågan att uttrycka sig, utan bör också förstås som en tyst 
överenskommelse att vi, den intervjuade och jag, delar erfarenheter och för-
ståelser. Davies och Esseveld (1989) menar att de i forskningssituationen också 

                                                
102 Här använder jag också Eva Magnussons seminarium Livshistorier på kontoret - ett sätt att arbeta med 

intervjuer vid Centrum för kvinnoforskning i Luleå den 20 mars 1996. 
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påverkats och identifierat sig med kvinnor de intervjuat bl.a. för att de delar 
vissa erfarenheter med dem. När jag tänker tillbaka på mitt eget lyssnande 
inser jag, att jag ibland haft för bråttom dvs. att jag inte väntade ut den 
intervjuade, samt att jag ibland pratade för mycket. Eftersom jag efter varje 
genomförd intervju lyssnade, begrundade och noterade hur den format sig, 
lärde jag mig efter hand att både bli en bättre lyssnare och ta det lugnare. 
Under intervjuerna funderade jag inte särskilt mycket över mitt “um och 
hmm“- ande, men när jag efteråt lyssnade på inspelningarna blev dessa små 
ord väldigt påtagliga. Orden fyller en funktion för att skapa tillit genom att 
visa sitt engagemang och deltagande i samtalet på motsvarande sätt som vi gör 
i vardagslivet när vi är inbegripna i olika samtalsaktiviteter. I situationer där vi, 
den intervjuade och jag, fått förtroende för varandra kunde intervjun upplevas 
som ett “vanligt“ vardagssamtal. Den intervjuade kvinnan började undra över 
om och hur jag får ut något av intervjun. DeVault, liksom Eva Magnusson103, 
återger liknande erfarenheter dvs. informantens undran över intervjun och om 
den kan ge någon förståelse av problematiken. 

 Andra frågeställningar jag reflekterat över är hur de intervjuade kvinnorna 
ibland hade svårigheter att i ord beskriva sina erfarenheter. Att ställas inför 
frågan för första gången och kanske tidigare inte grunnat på den har troligen 
betydelse för att det ibland tog tid innan de kunde formulera sina tankar och 
erfarenheter. Men mödan med att uttrycka sin mening kan också bero på 
språkets otillräcklighet och begränsningar, eller som DeVault uttrycker det: 
“language can never fit perfectly with individual experience“104 Att det inte 
alltid var så lätt att uttrycka mening framkom bl.a. i Pias påpekande, som när 
jag frågade henne hur hon definierar framgång, säger: “... vilka svåra frågor du 
ställer ...“.  

Språket har brister, men det är vårt redskap genom vilket vi uttrycker 
mening. Vi talar trots språkets begränsningar. Chris Weedon (1989) säger 
följande om språket och dess konstitutiva roll: 

 
Experience is not something which language reflects. In so far as it is 
meaningful experience is constituted in language.105 

 
När kvinnorna i intervjuerna skulle beskriva sina arbetsuppgifter och vad de 
gör när de arbetar blev skildringarna ibland kortfattade. Det är ofta vanskligt 
att redogöra för vad det egna arbetet innebär, men jag tror också att mina 
erfarenheter av likartat arbetet hade viss inverkan - i intervjusituationen fanns 
en tyst överenskommelse mellan oss om vad t.ex. programmering innebär106. 
                                                
103  Se fotnot 102. 
104  DeVault (1990:97). 
105  Weedon (1989:85) 
106  Se sid. 23 och sid. 113-113 för diskussioner om boundary objects. 
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Intervjuerna innebar också att kvinnorna fick ett rum att reflektera över sin 
tillvaro som de tidigare inte ha haft möjligheter till. I slutfasen av intervjun 
med Linnea undrar jag om hon har något att tillägga, hon säger:  

 
Nej. Det är intressant att höra alla frågor men man har inte hunnit ta ställ-
ning till allting, om man hade fått se en del frågor före kanske man hade 
hunnit tänka efter mycket mer alltså hur det egentligen förhåller sig. Nu har 
jag suttit och viftat här. 

 
Om Linnea hade fått frågorna i förväg hade hennes berättelse troligtvis varit 
annorlunda. Hon “hade hunnit tänka efter mycket mer“ men däremot hade 
hon inte kunnat återge “hur det egentligen förhåller sig“. Språkets konstitu-
tiva och inte representativa roll gör att vår värld blir till genom språket 
(Hutcheon, 1988) och trots språket. Varje framställning blir därför olik den 
andra. Vi kan alltså inte utforska hur det verkligen förhåller sig eftersom vi 
människor förändrar, förvränger och förfalskar erfarenheter i vardagslivet. Vi 
gör det, enligt Frigga Haug (1992), för att kunna leva med dem på ett mer 
eller mindre motsägelsefullt sätt. Då det blir svårigheter att hantera motsägelser 
förändrar vi våra minnen eller tankar. 
 
 So what we can investigate is not 'how it really was', but how individuals 

construct their identities, change themselves, reinterpret themselves and see 
what benefits they derive from doing so. In short, we can explore how they 
inscribe themselves in the existing structures.107  

 
I intervjun med Margareta blev det väldigt påtagligt hur hon förflyttade sig i 
tankar, gav uttryck för något, gjorde omtolkningar, samt hade svårigheter att 
finna ord för vad hon ville uttrycka. Följande dialog utspelade sig mellan 
Margareta och mig angående minskad efterfrågan på arbetskraft och huruvida 
det påverkar kvinnors möjligheter i datayrket. 
 
M: Ja, jag tror alltid att kvinnor är alltid lite, lite på sidan om, det tror jag nog. De 

borde inte vara det. Jag tycker nog inte att det är någon skillnad när man jobbar, 
men i slutändan är det skillnad. 

C: Vad är det för skillnad ? 
M: Det är väl en annan syn, det är långt tillbaka kvinnor och män, den finns med på 

något vis. Jag tycker inte att det är jämställt. Även om jag inte känner på något vis 
att jag är missgynnad av det men jag ser att det är så. 

C: Du säger att du tycker inte att det är jämställt men du tycker inte du är missgyn-
nad av det du ser ? 

M: Nej jag tycker om jag säger, jag har nog kanske, jag får nog ut mitt men jag tycker 
inte att det är rättvist för kvinnor. 

                                                
107 Haug (1992:20). 
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Tillvägagångssättet har betydelse och påverkar datainsamlingen men min teo-
retiska position finns också närvarande på ett medvetet eller omedvetet plan. I 
intervjusituationen får min position betydelse för vad jag ser och hör. 

Teoretiska positioners avspeglingar i datainsamling 

Eftersom perspektivet har betydelse för vad vi ser och vad vi problematiserar 
bör vi reflektera över olika vägval och betydelser av dem. Jag ser självreflek-
tioner som viktiga inslag i förändringsarbeten och i kvinnoforskningsperspek-
tiv. Tyvärr kommer de ofta i konflikt med traditionella syner på  framåtskri-
dande som bl.a. görs märkbart genom kravet på publicering under arbetets 
gång. I doktorandkursen Kvinnoforskningens teorier och metoder108 fick jag möjlig-
het att titta tillbaka på mina vägar i kvinnoforskningen109 och blev bl.a. varse 
om teoretiska positioners avspeglingar i frågorna i intervjuerna. Givetvis var 
jag klar över mina utgångspunkter i kvinnoforskningens teorier men inte att 
de så direkt påverkar de data jag samlar in. Med ett exempel från intervjun 
med Erika, som är chef för en grupp systemutvecklare, vill jag illustrera detta. 
Hon berättar om vilka i gruppen som varit aktuella för att delta i ett utveck-
lingsprojekt, i vilket ny teknik skulle användas både vad gäller operativsystem 
och programmeringsspråk. Eftersom Erika inte valt någon kvinna till projektet 
försöker hon förmedla till mig vilka övervägande hon gjorde vid beslutet. 
Hon försöker konkretisera vilka kriterier hon tar hänsyn till och för att kunna 
göra det mer tydligt för mig vad rättvisa och orättvisa kan innebära tar hon en 
kvinna i gruppen som exempel. Erika säger: 
 
E: Igår skojade vi om intervjun [min planerade intervju med kvinnan Erika berättar om] 

eftersom vi har en leverans till veckan och hon har sjukt barn och var borta större 
delen av förra veckan. Hon var här i går, hon är borta i dag. Hon jobbar deltid 
och är borta / /. Hon har inte jobbat så mycket och hon blir enormt stressad. ... 
Hon har gått in och jobbat på lördag, hennes man har jobbat på söndag [Han 
arbetar också övertid dock på en annan arbetsplats]. Det är så när du kommer i den 
rollen så till slut kom.... Det går inte att byta ut heller. Är du så nära slutet då … 
och då kan jag tänka ibland att det här är kanske inte riktigt rätt. Kan man pressa 
folk så här? Så att det är inte så lätt, det är inte bara fråga om rättvisa och orättvisa. 
Det kan vara, det här kan vara lika orättvist på ett sätt mot henne och hennes 
familj och ... för att det är... 

C: Tror du att dina manliga kolleger som är chefer tänker likadant som du?  
E: Nej, det gör de inte. 
C: Du tar ett väldigt ansvar för deras livssituation?  
 
                                                
108  Doktorandkursen Kvinnoforskningens teori och metod anordnades hösten 1994 av Centrum för 

kvinnoforskning, Luleå tekniska universitet. 
109  Se Mörtberg (1995). 
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När jag intervjuade Erika hade jag inte reflekterat över min egen position och 
hur jag påverkats av teorier i intervjusituationen.110 Min fråga Tror du att dina 
manliga kolleger som är chefer tänker likadant som du?  ser jag som ett uttryck för 
kvinnocentrerade utgångspunkter där jag är intresserad av att lyfta fram köns-
skillnader och förmågor som brukar tillskrivas kvinnor. Vilket också framgår 
av min nästa fråga Du tar ett väldigt ansvar för deras livssituation?  genom vilken 
jag för in begreppet ansvar - en förmåga som i gynocentriska perspektiv 
brukar tillskrivas kvinnor. Ovanstående exempel visar alltså hur min teoretiska 
position påverkat innehållet i intervjun dvs. vilka data som jag samlat in 
(Lather, 1988), men den får också Erika att reflektera över sina specifika för-
mågor (Saarinen, 1989). Dessutom visar exemplet också omöjligheten i att 
särskilja teori från praktik (empiri). De är ömsesidigt överlappande vilket in-
nebär att ett dikotomiskt tänkesätt riskerar att begränsa och förblinda oss för 
det gemensamma dvs. att tänka teori som praktik och praktik som teori. 

Reflektioner kring val av metoder vid tolkning och analys 

När jag påbörjade genomläsningen av intervjuerna som en start i tolknings- 
och analysarbetet fann jag motsägelser, ambivalenser och variationer i utsa-
gorna samt att de var beroende av sammanhanget. Från början var min avsikt 
att använda grounded theory111, eller grundad teori som Mats Alvesson och 
Kaj Sköldberg (1994) benämner den. En kategorisering enligt metoden skulle, 
som jag tolkade den, ha medfört att utsagorna lyfts ur sitt sammanhang samt 
att motsägelser och ambivalenser gått förlorade. I tillvägagångssättet såg jag 
risker som att gå miste om lokala och komplexa förståelser. Med nedanstående 
citat från intervjun med Tora vill jag illustrera vad som orsakade min tvek-
samhet inför grundad teori. I den del av intervjun som jag presenterar nedan 
har jag frågat Tora om hon har haft samma arbetsuppgifter under sin tid på 
Företag 1. Tora förflyttar sig och intar olika positioner då hon reflekterar över 
förhållanden som har betydelse för hennes val. Hon säger: 
 
 Det sista året har jag bytt tjänst och det är p.g.a. att vi gör oss av med 

MASKINEN. Jag har jobbat med RAPPORT och jag kände att det blev 
tungt. Man ska inte vara kvar så här länge på samma och jobba med samma 
sak. Men samtidigt, min make har mycket resande, barnen var mindre och 
jag känner om man byter jobb då måste man engagera sig så väldigt, så 
totalt. Och man måste antagligen utbilda sig och gå kurser och jag kände att 
jag var nöjd med det arbete jag hade som systemprogrammerare. Det var 
väldigt varierande arbetsuppgifter och jag trivdes väldigt bra där. Så jag 
kände inte behovet, att jag hade nått en vägg eller att jag inte trivdes eller att 

                                                
110  Se sid. 29ff  för en diskussion om kvinnoforskningens olika positioner. 
111 Se t.ex. Glaser och Strauss (1967), Bengt Starrin et al (1991) för en beskrivning av grundad teori. 
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arbetsuppgifterna var tråkiga. Det hände saker hela tiden. Och så höll 
de[barnen] mig bak en del, när de var mindre. 

 
Tora förflyttar sig mellan olika positioner som konsekvenser av teknikutveck-
ling för det egna arbetet och hennes större ansvar för barn och familj. En 
tänkbar kodning enligt grundad teori skulle vara att bilda kategorierna teknik-
utveckling; lärande  respektive ansvar; barn och familj. Jag menar att genom en 
sådan kategorisering försvinner både sammanhanget i vilket Tora uttrycker 
ambivalenser men också hennes förhandlingar för att bemästra dessa. Komp-
lexiteten i hennes vardagsliv riskerar att gå förlorad i kategoriseringsprocessen 
och därigenom kanske också förståelsen av hur förhandlingarna ser ut för 
Tora, samt vilken betydelse de har för hennes val. 

Min tveksamhet till grundad teori förstärktes av Alvessons och Sköldbergs 
(1994) kritik112. Deras påpekanden om hur den teoretiska urvalsprocessen 
medför att händelser lösgörs från sitt sammanhang vid skapandet av kategorier 
var i linje med min tveksamhet för metoden. En väldigt kortfattad beskrivning 
av processen är att den genomförs i två steg. I det första minimeras skillnader i 
grupperna och ur empirin skapas kategorier och egenskaper. Sammanhanget 
för utsagorna tillskrivs liten betydelse eftersom eventuella skillnader ska 
betraktas som obetydliga. Att tillämpa detta tillvägagångssättet i ovanstående 
exempel skulle medföra att sammanhanget och dess betydelse för kom-
plexiteten i berättelsen skulle gå förlorad. Kategoriseringar är inte bara ett till-
vägagångssätt för att strukturera ett datamaterial det innebär också ett gräns-
sättande. Linnés taxonomiska system innebär förutom en botaniskt lära också 
ett analytiskt tänkesätt dvs. att till ett huvudbegrepp bilda grenar av ömsesidigt 
beroende undergrupper. Cytogenetikern Barbara McClintock, 1983 års 
nobelpristagare i medicin, visade respekt för olikheter och gick utanför gängse 
förståelser om gener och DNA-molekyler som statiska system, vilket innebar 
upptäckten av komplexa interaktiva system och hoppande gener (Keller, 
1983b).  

Det andra steget i urvalsprocessen innebär att pröva begreppens maximala 
vidd samt att utveckla och väva samman dem till en teori. Eftersom begrep-
pen ska prövas i sin vidaste omfattning kan jag inte förstå steget som en re-
kontextualisering. Den oreflekterade databearbetningen som förespråkas i 
grundad teori medför stora åtskillnader mellan empiri och teori och är ytter-
ligare argument som Alvesson och Sköldberg framför i sin kritik av metoden. 
Deras argument på den här punkten sammanföll med min tveksamhet. Att gå 
in i forskningsprocessen utan teoretiska perspektiv framstår som omöjligheter, 

                                                
112 Jag redogör endast för kritiska synpunkter som sammanfaller med min egen tveksamhet. För en 

utförligare beskrivning  av grundad teori med dess för- och nackdelar se Alvesson och Sköldberg 
(1994:63-95). 
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vilket jag också visar ovan genom exempel på hur teoretiska positioner på-
verkar hela processen från insamlingen av data till tolkning och analys.113  

Diskursanalysen114 blev en metod som gjorde det möjligt för mig att gå 
vidare utan att förlora motsägelser, ambivalenser och utsagornas beroende av 
sammanhang. Diskursanalys och olika varianter av den, har vuxit fram från 
lingvistik, via konversations analys och etnometodologi till semiotik, psyko-
analys och postmodernistiska/poststrukturalistiska varianter (Wilkinson and 
Kitzinger, 1995).115 Jag är medveten om att också diskursanalys har begräns-
ningar vilket innebär att den inte kan lösa alla problem och dilemman. Därför 
bör den inte betraktas som metoden med stort “M“. Men genom att gå över 
till en annat tillvägagångssätt framstod de intervjuade kvinnorna på ett mer 
tydligt sätt som aktiva handlande individer. Om att vara aktiva och ha val-
möjligheter säger Nicola Gavey (1989): 

 
Individuals are not passive, however. Rather they are active and have 
"choice" when positioning themselves in relation to various discources116.  

Diskursanalys 

I diskursanalys fick jag ett verktyg att tolka hur den intervjuade skapar sin 
värld genom att ge den mening117. Jag har valt metoden för att i ambivalenser 
och motsägelser leta efter sprickor, samt för att utröna sammanhangets bety-
delse för vad kvinnorna uttrycker. I min läsning av intervjuerna försöker jag 
förstå "hur uttrycket finner sin mening" genom att tillämpa diskursanalys för 
att urskilja olika diskurser som kommer till uttryck i kvinnornas berättelser. 
En intervju är ett exempel på en social relation och i berättelserna talar de i 
eller förhåller sig till diskurser. Ett tillvägagångssätt som varit vägledande för 
mig är Ian Parkers118, som jag valt trots kritik om det tektoniska119 dvs. att dis-
kurser förtingligas och får formen av autonoma krafter120. Dessutom har Mag-
nussons (1996a) tillämpning av diskursanalys varit vägledande. Genom strävan 
att försöka vara lokaliserad på samma plan och därigenom göra individerna 

                                                
113  Se sid. 58. 
114  Min kontakt med diskursanalys kom via Eva Magnusson (1994). Eftersom hon är psykolog har jag 

närmat mig metoden via traditioner som utvecklats inom socialpsykologin och av feministiska 
psykologer som t.ex. Gavey (1989), Hollway (1989), Burman (1992), Wilkinson & Kitzinger (1995). 

115  Se också Potter & Wetherell (1987), Parker (1990), Wetherell & Potter (1992). 
116 Gavey (1989:464). 
117 Ramírez (1995c:31). 
118  Se t.ex. Parker (1990, 1992, 1994). 
119  I Nationalencyklopedin band 18 finns följande förklaring av plattektonik: “Med plattektonik avses 

teorin om de inbördes rörelser mellan de segment (plattor) i vilka jordskorpan och det översta lagret 
av jordmanteln är uppdelade och de följder dessa rörelser får i form av bl.a. jordbävningar, vulkanism 
och bergskedjebildningar.“  

120  Se Potter et al (1990). 
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aktiva i analyserna försöker jag motverka det autonoma. Jag har valt metoden 
eftersom den möjliggör analyser av hur mening skapas och för dess koppling 
till kunskapsteoretiska frågor (Hare-Mustin, 1994). Att jag valt att utgå från 
Parkers analysmetod kan också förklaras med min naturvetenskapliga bak-
grund och mina erfarenheter från systemutvecklingens steg-för-steg metoder. 
Hans stegvisa  tillvägagångssätt har gjort mig trygg och säkrare.  

När jag bestämt mig för att använda diskursanalys gick jag tillbaka till in-
tervjuerna för vidare läsning och för att identifiera diskurser. Vid läsningen 
illustrerade jag varje intervju i form av en cirkel. Den aktuella kvinnans namn 
placerades i centrum och benämningen av diskursen, som urskiljdes vid läs-
ningen placerades längs cirkelns periferi. Vad kvinnan hade att hantera i för-
hållande till den namngivna diskursen fick bilda radien. Nedanstående figur får 
åskådliggöra resultatet av förfarandet.  

 

 

Christina 

Arbete 

Övertid 
Ansvar, Delaktighet 

Den goda modern 

 
Genom framställningssättet kunde jag också illustrera hur de intervjuade 
kvinnorna hade att hantera konkurrerande diskurser. Förfarandet innebar att 
jag kunde förhålla mig till de intervjuade kvinnorna som aktiva aktörer d.v.s. 
att de inte var slavar på nåd och onåd (Hollway, 1989). Grafen kom att il-
lustrera vad kvinnorna hanterade i sina vardagsliv och utifrån dem letade jag 
efter mönster eller kontraster och motsägelser. Därefter valde jag ut delar i 
intervjuerna och med ett tillvägagångssätt som beskrivs i bilaga 2 kunde jag 
analysera hur de hanterar vad.  

Vad är diskurs? Ordet är en översättning av det franska ordet discours, 
med betydelsen “samtal“, “yttrande“, “tal“. Diskurs har rötter i latinets 
discu’rsus med betydelsen “samtal“ eller egentligen “kringlöpande“.121 De dis-
kursanalytiker, Parker och andra, som jag använder bygger sina teorier på 
Foucaults arbeten. I Vetandets arkeologi ger Foucault (1972) följande betydelse 
av diskurser, dvs. “praktiker som systematiskt formar objektet det talar om“. I 

                                                
121  Nationalencyklopedin band 5, sid. 21. 
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Diskursens ordning122 skriver den svenska översättaren, Mats Rosengren, att det 
franska ordet discours och dess mångfaldiga betydelser inte fångas av svenskans 
diskurs. Enligt Rosengren använder Foucault diskurs framför allt som uttryck 
för alla skrivna eller yttrade fraser eller som namn praktiker som t.ex. medici-
nens. Flera diskurser existerar samtidigt dock med olika auktoritet. Foucault 
(1993) redogör för hur det i samhällen finns nivåskillnader mellan diskurser 
vilka kan benämnas som tillfälliga och bestående. De som karaktäriseras som 
tillfälliga upphör i och med att handlingen som skapat dem upphävs. Andra 
ligger däremot till grund för nya talakter i vilka de upprepas, omformas och 
omtalas och därigenom överlever de akten i vilken de formulerats. Exempel 
på bestående diskurser är enligt Foucault religiösa och juridiska texter som i 
vår kultur ständigt reproduceras. Andra exempel är litterära liksom i viss mån 
även vetenskapliga texter och praktiker. Skillnaderna mellan flyktiga och 
bestående diskurser är varken stabila, konstanta eller absoluta eftersom de 
formar, formas och omformas i ständigt pågående aktiviteter. Associationer till 
ordets latinska rötter med betydelsen “kringlöpande“ blir härigenom förståe-
lig.  

Parker (1992) definierar en diskurs som: ett system av satser som konstru-
erar ett objekt123. Han använder följande kriterier för att identifiera en diskurs: 
den realiseras i texter, är om objekt, innehåller subjekt, är ett sammanhäng-
ande system av betydelser, refererar till andra diskurser, är självgående samt 
historiskt lokaliserad. Dessutom har Parker tre hjälpkriterier: diskurser som 
stödjer institutioner, reproducerar maktrelationer samt har ideologiska effek-
ter. Objekt124 bör inte endast uppfattas som ting utan kan också innefatta per-
sonlighet, attityder och fördomar. Förutom formandet av objekt skapas också 
subjekten i diskurser genom att vi talar, hör andra tala om oss och genom att 
vi använder språket för att uttrycka mening (Burman och Parker, 1994). Erfa-
renheter som uttrycks och förmedlas genom språket konstituerar t.ex. indivi-
dens tankar, känslor, förhållningssätt och intervjun blir en process både för 
konstituering men också en produktion av diskurser.  

Jag använder diskurs för att referera sammansättningar av utsagor, uttryck 
och begrepp som hålls samman av gemensamma värden. Regler och skyldig-
heter styr tankar, tal och förhållningssätt men är dock inte ett slutet och iso-
lerat system utan sammanflätat med andra. Diskurser formar och formas i 
praktiker som är materiella, diskursiva och komplexa och som står i relation 
till andra. Olika diskurser med olika auktoritet existerar samtidigt och de som 
dominerar tas ofta som något naturligt och givet och blir accepterade utan att 
                                                
122  Foucault (1993:57). 
123  Parker (1992:5). 
124 Ett annat betraktelsesätt om vad ett objekt kan vara är Susan Leigh Star’s “Here I mean object to 

include all of these things: stuff and things, tools and techniques, and ideas, stories, and memories - 
those objects which are treated as things by community members (1994:20) 
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ifrågasättas. De dominerande, rådande eller förhärskande framställs genom det 
för-givet-tagna och normala. Diskurser som stödjer rådande maktrelationer 
vid en specifik tid och plats tycks påverka och styra de flesta individers tankar, 
känslor och förhållningssätt (Gavey, 1989). Dominanta diskurser återspeglar 
och är en del av den rådande ideologin i samhället (Hare-Mustin, 1994) vilket 
också den intervjuade har att förhålla sig till. Marginaliserade diskurser är mer 
dolda, tillfälliga och går att spåra i det underförstådda liksom i det onormala. 
Individen har beroende på situation och sammanhang möjligheter att aktivt 
välja och förhålla sig till olika diskurser (Hollway, 1989). Glidningar mellan 
nivåerna, dominerande respektive marginaliserande, kan förekomma i min 
framställning men eftersom diskurser är invävda i varandra är det omöjligt att 
alltid klargöra nivån. Dessutom menar jag att det inte alltid är nödvändigt att 
lösa upp motsägelser utan att låta dem leva för att få förståelser för 
problematiker. Det onormala gör det rådande märkbart och ruckar på stabili-
teter och därigenom kan vi finna det intressanta och frön till förändringar.  

Diskursanalysens två ben, att se diskurser som konstruktioner av vår verk-
lighet och som sociala och kulturella praktiker, ger mig möjligheter att inte 
bara konstatera vilka diskurser som existerar utan också att se vad de innehål-
ler, hur de organiseras och vad/hur de används i olika kontexter. Eftersom 
språket är vårt redskap för att “tillägna oss och hantera världen“ ger diskurs-
analys också möjligheter att analysera maktrelationer (Gill, 1995) och hand-
lingar för maktutövning. Tillvägagångssättet ger också möjligheter att analy-
sera diskursiva förflyttningar och därigenom visa på betydelsen av samman-
hang. Margaret Wetherell et al (1987) visar i en studie hur studenters inställ-
ning till jämställdhet förändras genom reflektioner från olika positioner. En till 
synes positiv attityd till jämställdhet byts till negativ genom åberopandet av 
praktiska omständigheter.  

Diskursanalysen möjliggör också analyser av min egen position som inter-
vjuare. Det kan ibland visa sig att vi, den intervjuade och jag, befinner oss i 
olika diskursiva fält, vilket resultera  i "diskurskrockar"125. Jag hämtar ett 
exempel från intervjun med Ulrika där jag frågar om hennes intresse av att 
delta i ett nytt utvecklingsprojekt som startat för några år sedan. Ulrika re-
flekterar överhuvudtaget inte över kravet på heltidsarbete och dess eventuella 
innebörd för diskriminering av deltidsarbetande kvinnor. Jag som intervjuare 
intar positionerna som jag här kallar en feministisk diskurs och försöker föra in 
samtalet i riktningen mot att hon som kvinna och deltidsarbetande blivit 
orättvist behandla. Ulrika däremot relaterar sig till arbetet i projektet och kra-
ven på deltagarna. 
C:För några år sedan bröt man ut en grupp från er enhet och de började med ett nytt 

operativsystem, var du intresserad av att börja med det jobbet? 

                                                
125  Eva Magnusson myntade begreppet vid ett diskussionsseminarium. 
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U: Jag hade nyss börjat i den här gruppen och jag hade varit barnledig. Jag ville inte 
jobba heltid så att visst var jag intresserad men jag visste vad det gick ut på. Då 
skulle man jobba stenhårt då, heltid osv, så att jag tyckte att det var. Neej, jag var 
inte intresserad kan man säga, inte på de premisserna. 

C: Men det var en av killarna som började då, som gick ner till deltid?  
U: Jaa, det kanske det var, det kanske han gjorde efter något år. 
C: Som jag uppfattade det så var det ganska direkt?  
U: Ja, han fick barn där, ja, det stämmer. 
C: Så du menar att du skulle inte ha klarat av det jobbet för att du ville jobba deltid?  
U: Jaa, jag kände att det som krävdes det var att man skulle jobba heltid då och det 

ville jag inte. 
 

Rosalind Gill (1995) menar att som epistemologisk position är relativismen 
inom diskursanalysen ett stort problem för feminister liksom för andra som 
utgår från kritiska traditioner och vars syfte är förändring. Men hon anser att 
feminister inte bör låta sig begränsas av polariteterna realism - relativism utan: 
 

… to fashion a type of 'passionately interested inquiry' which would 
represent a principled foundation for discourse analysis.126 

 
Gills argument för att använda metoden trots tendenser till relativism lokalise-
rar jag till generella diskussioner om feministers rädsla för relativism inom 
poststrukturalistiska strategier och som jag diskuterar ovan127. Det som Gill 
också påpekar och som jag finner viktigt, är att det inte finns någon automa-
tisk koppling mellan diskursanalys och kritiska perspektiv som t.ex. det femi-
nistiska. Det är nödvändigt att skilja på metod och teori (Burman, 1992, Gill, 
1995). 

                                                
126 Gill (1995:175). 
127  Se sid. 38 - 39. 
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Gränsvandrerskor 
formas och formar informationsteknologi 

Andelen kvinnor som väljer att arbeta med forskning och utveckling av infor-
mationsteknologi är fortfarande lågt i Sverige trots olika förändringsförsök. 
Det innebär att kvinnor som arbetar inom området ofta befinner sig i miljöer 
som domineras av män. Ibland kan det vara svårt att känna igen sig och 
identifiera sig med sina kolleger. Jag tror inte att kvinnor idag behöver 
uppleva att de får slipsar som en gemensam symbol för projektet de arbetar i, 
vilket jag varit med om när jag arbetade på ASEA Transmission i mitten på 
1980-talet. Vid en första betraktelse kan händelsen tyckas komisk men jag har 
svårt att föreställa mig det motsatta dvs. att män skulle erhållit scarves. 
Avsikten är inte alltid en medveten handling för att utestänga kvinnor utan 
händelsen kan ses som uttryck för att män utgör norm i den här typen av 
miljöer och yrken. 

Andra händelser som får mig att reflektera över identitetsfrågor är när vår 
tids guldrush - informationsteknologi - diskuteras.  Ett budskap som förmedlas 
i medier är att kvinnor inte är aktiva deltagare i forskning och utveckling av 
informationsteknologi. Även om männen är i majoritet så finns det kvinnor. 
När jag nås av dessa budskap och eftersom jag har arbetat med system-
utveckling i mer än 15 år, har jag börjat ställa mig frågan: Men jag då, är inte 
jag kvinna? Vad är jag? 

Gloria Anzaldúa (1987) beskriver i boken Borderlands La Frontera: The New 
Mestiza hur hon vandrar mellan olika kulturer och kategorier och möts av 
motstridiga budskap. Men hon hävdar att överskridandet trots allt är tillgångar 
som ger möjligheter att bryta dikotomiska tänkesätt.128 Att som kvinna ha tagit 
steget till ett mansdominerat område och överskridit gränsen kan medföra ett 
främlingsskap men det kan också vara tillgångar - att se och att också se sig 
själv eller som Gunnar Olsson (1991) uttrycker det: 
                                                
128  Sandra Harding tog upp problematiken vid seminariet The Science Question in Global Feminism vid 

Luleå tekniska universitet, den 29 maj 1996. Harding menade att genom att leva mellan system 
förvärvar människor kunskaper som är användbara för att gå mellan olika system. Sue Singh, en av 
seminariedeltagarna, från Durban, Sydafrika som levt under apartheid systemet i Sydafrika bekräftade 
Harding genom egna erfarenheter. 
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 Approaching-the-boundary is the only way to learn. This can be done from 

the outside or from the inside. Outside is body, inside is mind. Touching is 
an individual speech, feeling a social silence. 

 Approaching-the-boundary is taboo, for it is in the boundary that the tree of 
knowledge has its roots.129 

 
 ... I take understanding not to be in the crossing of boundaries but rather in 

staying right at them. Every experience occurs on the border, for at the 
center everything is so natural that it goes unnoticed. To be at a limit is 
consequently to have moved from the acceptability of the taken-for-granted 
to the forbidden of the taboo. To be suspended in that position is to hang in 
the crevice between categories, to refuse the security of being caught. Rebel 
instead of revolutionary.130 

Identitet/Differens 

Vi använder en logik för att strukturera vår tillvaro och sätt att tänka på som 
innebär kategoriseringar i två motsatta begrepp som är varandras negationer. 
Dikotomier är ömsesidigt uteslutande och ett av begreppen fungerar som 
huvudbegrepp och normgivande. En annan klassificering är dialektiska 
begreppspar, som är ömsesidiga och ger mening åt varandra. Komplementära 
begreppspar som t.ex. tid och rum är ytterligare en form som till skillnad från 
dikotomiska inte är varandras motsatser utan två dimensioner i ett slags koor-
dinatsystem131. Begreppsparet identitet och differens kan ses som mönster-
bildande för övriga dikotomier132. I ett dikotomiskt tänkesätt formas den egna 
identiteten genom den andres differens. Men genom att tänka identitet och 
differens som ömsesidiga och överlappande erhålls ett dialektiskt förhållande 
mellan begreppen. En variant av dialektik är den hegelianska som består av tre 
steg, tes-antites-syntes. I syntesen ger begreppen mening åt varandra och 
därigenom förefaller motsägelsen upphävd men den innebär ett uppgående i 
mer övergripande begrepp dvs. en hierarkisering. Det hegelianska subjektet 
måste gå utanför sig själv för att förstå vad som är innanför. Genom att se sig 
själv reflekterad i världen förstår hon relationen som konstituerar henne som 
subjekt. För att hon ska få erkännande av det andra, blir följden en kamp 
(Ferguson, 1993). En annan typ av dialektik, en två-stegs, är den som 
Ramírez benämner “kvalitativa (kierkegardianska)“133 som håller paradoxen 

                                                
129 Olsson (1991:7-8). 
130 Ibid.,  sid. 132, författarens kursivering. 
131  Se Ramírez (1995b:166-79)  
132  Se Ramírez (1995c) och (1996) för utförligare diskussioner om begreppsparen. 
133  Ramírez (1994:3), författarens understrykning. 
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mellan identitet och differens vid liv. Den löser inte upp paradoxen utan 
“lever sig in och accepterar den“ - en ironins dialektik.  
 
 Tänkandets kors representerar den kvalitativa och skapande dialektiken, den 

olösta paradoxens dialektik, den existentiella ironi som upprätthåller den 
självberättigande balansen mellan identitet och differens. Men Västerlandet 
har vandrat en annan väg. Europa har inte velat bära sitt kors.134  

 
För Kirkegaard var det individuella mänskliga subjektet en paradoxal samman-
fogning av det oändliga och det ändliga, det transcendenta och det kon-
tingenta.  Ironins funktion är att hålla spänningarna mellan två oförenliga ting 
samman.  

Med exempel från intervjuer kommer jag att analysera överskridandet av 
gränser som vägar till andra förståelser och kunskaper d.v.s. som övning i 
översättningar. Jag kommer därför att uppehålla mig kring problematiken 
identitet/differens för att försöka få bättre förståelser av hur systemutvecklare 
skapas och skapar. Fokusering av identitet/differens är mer explicit i vissa 
avsnitt.  

Att känna sig annorlunda och längta efter likhet  

Kvinnor som valt att arbeta med utveckling av informationsteknologi har 
kanske inte reflekterat över att de genom yrkesvalet kan bli minoriteter i 
mansdominerade världar. Valet av utbildning görs i unga år när det mesta i ens 
tillvaro tycks vara möjligt. Det kan vara svårt att föreställa sig något annat än 
att kvinnor har samma möjligheter som manliga klasskamrater135. Dessutom 
har många kvinnor, under utbildningstiden, befunnit sig i miljöer där männen 
varit i majoritet vilket troligen också bidragit till att det är något "normalt" för 
dem. Om det senare i yrkeslivet visar sig, att villkoren för kvinnor kanske inte 
är lika som männens, kan det ibland vara svårt att finna andra förklaringar än 
individuella. Jag har valt att presentera Eva för att hon gör innebörden av 
könet märkbart i intervjuerna. 

Genom att tolka vad Eva ger uttryck för i intervjuerna försöker jag få en 
bättre förståelse för hur hon skapar sin värld. Till hennes berättelse kommer 
jag att föra in min förståelse för att i vårt möte peka på gränsöverskridandet 
som tillgångar i producerandet av kunskap. Eftersom Eva och jag har likartade 
erfarenheter finns en gemensamhetsbas närvarande i intervjun. Innan jag pre-
senterar utdrag ur Evas berättelse vill jag citera Ramírez för att ge indikationer 

                                                
134  Ramírez (1994:3). 
135 Detta påstående gör jag utifrån egna erfarenheter eftersom det var en självklarhet för mig att välja en 

utbildning inom ett naturvetenskapligt/tekniskt område. 
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till en yttre diskurs, som jag menar finns invävd i Evas liksom i mina förståel-
ser och förhållningssätt och som vi talar i eller talar genom. Den svenska 
kulturens behärskande av identitetens perspektiv kan beskrivas som en domi-
nant diskurs. 

 
 Jag flyttade till Sverige för drygt 30 år sedan. De egentliga skälen för min 

flykt förstod jag först för några år sedan. Det som drog mig till Sverige var 
driften till Identitet och ledan inför Differens. Ingen europeisk modell har 
som den svenska kommit så långt i sin dyrkan av identiteten och sin kamp 
mot det skiljaktiga och annorlunda. 

  Spanien fick mig att tröttna på en kultur, där allt betraktas ur diffe-
rensens perspektiv. Sverige har lärt mig att förstå faran med en kultur som 
behärskas av identitetens perspektiv. Som främling i Sverige har jag lärt mig 
att bära mitt kors. 

  Predominansen av identiteten över differensen är ett arv från gre-
kerna. Ingen kultur har som den svenska varit lika mån om detta arvs renhet. 
Renhetsivern är proportionell till avståndet från den grekiska övärlden. Vid 
inkörsporten till Sverige, där färjan från Danmark lägger till, kunde man ha 
satt upp en skylt: “Välkommen till Sverige, den som tänker geometriskt“. I 
Sverige, inte i Syrakusa, hade Platon funnit sin riktiga hemvist136 

 
Eva har arbetat med utveckling av informationsteknologi i mer än 10 år och 
har ofta befunnit sig i miljöer där hon som kvinna varit i minoritet. I min läs-
ning av Evas berättelser slås jag av hennes strävan med "driften till Identitet 
och ledan inför Differens"137. Att jag gör dessa associationer går troligen att 
finna i de stigar jag själv trampat under mina år och det jag erfarit under 
vägen, vilket ibland sammanfaller med hur Eva tolkar sin tillvaro. Dessa mina 
erfarenheter har gjort mig lyhörd inför problematiken och fått betydelse för 
vilka trådar jag nystat i vid intervjuerna med Eva. Gemensamhetsbasen inne-
bär att närheten dominerar över distansen och att innehållet i intervjuerna blir 
något vi skapar tillsammans i dialog. Dessutom har jag intervjuat Eva två 
gånger och har en mer mångfacetterad bild av henne än som framgår av de 
fragment som presenteras. 
 
C: Känner du dig annorlunda på något vis? 
E: Här? 
C: Ja. 
E: Joo det gör jag. Jag känner mig gammal och tjej. Det gör jag. Joo. 
C: Jag tycker jag har hört det, underförstått, i det du säger. 
E: Joo. 
C: Joo mm. 

                                                
136 Ramírez (1994:5-6). 
137  Ibid, sid. 5. 
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E: Det är väldigt ung personal, de är väl. Jag skulle tippa att medelåldern är knappt 
30. 

C: Mm du är inte så gammal. Du är inte ens 40. 
E: Ja 3/.../. 
C: Inte ens 40. 
E: Ja men jag är gammal här. 
C: Joo, joo. 
E: Det kanske har med någon ålderskris att göra. Men det blir synligt när man 

kommer till ett sånt ställe där de är så unga. 
C: Om du jämför med Företag A? 
E: Jo sedan så är det också så att både Anna och Karin de jobbar snart heltid båda två 

men jag håller kvar  min deltid och det är också. 
C: På det sättet tycker du också att du är annorlunda? 
E: Joo, jag känner att, jag har bestämt mig att inte sträva efter att få projektledarjobb 

och göra karriär och jag tycker mitt jobb är bra som jag har det och den position 
jag har, för det har jag trots allt. Den är bra. Jag är, ja, klarar jag av det här vilket 
jag har fullt upp med så är jag ganska nöjd och jag ser framåt att jag kommer inte, 
jag kommer med i nästa fas och får börja med den ganska tidigt, så det är inte, jag 
känner inte att jag blir fast i det här. 

C: Nej det finns utrymme för utveckling? 
E: Jaa precis. 
  
 /.../ 
 
C: Men när du säger att du känner dig annorlunda om du jämför mot Företag A var 

du mindre annorlunda där? 
E: Ja med de som jag jobbade samtidigt med så var jag mindre annorlunda förutom 

att jag var tjej och jag jobbade deltid så var jag ändå mindre annorlunda för att vi, 
ja, vi var i ungefär samma ålder och hade barn och det var ... 

C: Även bland killarna alltså? 
E: E... ja det är inte jag vet inte, jag upplever åldern som en stor skillnad här. 
C: Jaha, jaha. 
E: För att e... den här "Företags"andan som de då ändå har den bygger mycket på att 

man ska kunna gå /.../ en kväll när alla Företagare gör det för att de bjuder /.../ 
Man ska kunna, ja, man ska vara med och spela Boll i Föreningen osv och så där 
och vidare. Och det hade vi inte på Företag A vi gjorde, vi hade gemenskap där 
också men vi gjorde andra saker och inte just den här att man, man alltid var fri att 
göra någonting på kvällen när det händer något. 

C: Jo men de flesta måste vara i den åldern när de har barn? 
E: Joo det blir fler och fler här också. 
C: Joo. 
E: Jaa så att jag är inte ensam det har jag insett att det är inte bara jag som inte är med 

utan både ... 
C: Dom måste också ha problem att gå /.../? 
E: Jovisst jag menar både Anna och Karin och andra, killar också visst. 

 
Vilka diskurser har Eva tillgängliga och vilka positioner intar hon i det sam-
manhang som texten utgör. Genom att tillämpa ett tillvägagångssätt som re-
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dovisas i bilaga 2 har jag kartlagt en bild av den värld som existerar inom 
textens ram. Jag har urskiljt följande diskurser: heltidsarbete, det könsspecifika 
ansvaret, likhetsdiskursen. Med hjälp av diskurserna jag identifierat i Evas 
berättelser kommer jag att utveckla en förståelse av hur hon skapar sin värld 
genom att ge den mening. Jag citerar också andra delar i intervjuerna med Eva 
och även andra kvinnor som intervjuats. 

Att vara under 40 och känna sig gammal 

Informationsteknologi är ett relativt nytt område vilket också avspeglas i en 
relativt ung yrkeskår, vilket också präglar Evas arbetsplats. Hos Eva får den 
egna åldern en negativ betydelse, hon kan inte se den som en tillgång: “jag 
upplever åldern som en stor skillnad här“. Men hon intar också andra posi-
tioner; diskursen om det könsspecifika ansvaret och diskursen om heltidsar-
bete. I likhetsdiskursen blir både ålder och könet en skiljande faktor för Eva 
vilket gör att hon känner sig annorlunda. Vi, Eva och jag, relaterar oss mot 
det som jag här menar är en indikation på en rådande diskurs nämligen den 
svenska kulturens strävan efter likhet. Det är jag som associerar till den genom 
min lyhördhet för problematiken: “Jag tycker jag har hört det, underförstått, i 
det du säger“. 

På Evas nuvarande arbetsplats är medarbetarna relativt unga, knappt 30 år. 
Åldern är en skiljande faktor för Eva och att närma sig 40 är att vara gammal. 
Eftersom det idag finns tendenser till att personer i 40 - 50 års åldern har svå-
righeter att få arbete som systemutvecklare och hennes kollegor är relativt 
unga, är det hon uttrycker inte allt för förvånande. Att ålder betraktas som 
hinder och inte som tillgångar i yrkesarbetet gäller inte bara informationstek-
nologiområdet utan tendensen finns i hela det svenska samhället. Men att ha 
unga manliga kollegor är inte bara en nackdel eftersom de till skillnad från 
många äldre har arbetat med kvinnor: 
  

Ja men det är, jag tror det beror på att det finns fler tjejer här som har 
ledande positioner som är projektledare och är synliga. Det är en yngre 
kategori människor. De har jobbat med tjejer och, ja, det finns duktiga tjejer 
här. 

 
Det mönsterbildande begreppsparet identitet och differens och ett dikotomiskt 
tänkesätt finns närvarande i mötet mellan Eva och mig. Det är jag som för in 
henne på spåret som kanske förstärks av att vi båda har erfarit att som kvinnor 
befinna oss i mansdominerade arbetsmiljöer. Med ett dialektiskt för-
hållningssätt kanske vi valt andra spår. 
Eva uttrycker också sin olikhet genom sitt kön och hur hon formas till kvinna 
i en mansdominerad arbetsmiljö. Och när åldersskillnaden minskar får könet 
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som skiljande faktor ökad betydelse för Eva. På den nuvarande arbetsplatsen 
har åldern minskat könets betydelse. För att förklara Evas förflyttningar, tar jag 
hjälp av Edward S. Sampson (1993) som hävdar att: 

 
the most important thing about people is not what is contained within them, but 
what transpires between them.138 

 
Även Wendy Hollway (1989) menar att vi väljer diskurser beroende på situa-
tion och sammanhang. 

Eva är en gränsvandrerska, som känner sig annorlunda och längtar efter 
likhet. Att ha relativt unga medarbetare och att befinna sig i en mansdomine-
rad miljö kan medföra en känsla av främlingsskap i likhet med vad Anzaldúas 
uttrycker om hur det är att vandra mellan kulturer och kategorier. Främ-
lingsskapet förstärks troligen också av den rådande likhetsdiskursen. Men som 
Anzaldúa hävdar är också rörligheten en väg att förvärva kunskaper på, vilket 
kan öppna möjligheter till förändringar. Att närma sig gränsen är vägar till 
lärande och att gå mellan kulturer innebär träning i översättningar. 

Att ha olika villkor och alltid vara fri 

När Eva uttrycker ett för-givet-tagande om att man alltid förväntas  vara fri på 
kvällarna intar hon positioner i likhetsdiskursen och diskursen om det köns-
specifika ansvaret. Cheferna, bjuder på kvällsaktiviteter och i det ligger en 
självklarhet att alla har möjligheter att delta. Någon tanke om att det kanske 
finns något utanför arbetssfären som pockar på ens uppmärksamhet tycks inte 
existera. Barn och ansvaret för dem, aktualiserar jag genom frågan: “Jo men 
de flesta måste vara i den åldern när de har barn?“, vilket får Eva att reflektera 
utifrån den positionen och därigenom se att det också finns andra som inte har 
möjligheter att delta i kvällsaktiviteter. Hon relaterar sig först till kvinnor i 
jämförbara situationer, sedan till “andra“ och slutligen till “killar“. 
Gemenskapen på arbetsplatsen bygger på antagandet om oberoende utan 
hänsyn till att villkoren för ett eventuellt deltagande är olika. Som ensam-
stående med barn uttrycker Helena hur det könsspecifika ansvaret också ver-
kade negativt mot henne: 
  

Man skulle åka iväg på konferenser och ha familjen med för då sitter frun i 
stugan och sköter barnen och vi sitter på konferens. Men så är verkligheten 
inte för alla. 

På Evas tidigare arbetsplats ordnades aktiviteter i syfte att skapa gemenskap. 
Förutsättningen för att kunna delta byggde på andra principer än den om att: 

                                                
138  Sampson (1993:20), författarens kursivering. 
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“man alltid var fri att göra någonting på kvällen när det händer något“. 
Åldern och att ha barn förenade Eva med de f.d. manliga kollegorna. När hon 
tänker tillbaka på den tidigare arbetsplatsen konstaterar hon att det fanns skill-
nader, hon var kvinna och talar genom likhetsdiskursen, det könsspecifika 
ansvaret och heltidsarbete. När Eva reflekterar över tidigare förhållanden och 
hur det är på den nuvarande arbetsplatsen är dessa diskurser invävda i varandra 
som varp och inslag i en väv. Förhållandet är beroende av vävteknik, dock 
alltid med en ömsesidighet. Som kvinna är Eva medveten om könets bety-
delse i arbetsmiljöer där män är normsättare - hon känner sig annorlunda. Det 
könsspecifika ansvaret har olika innebörd för Eva och hennes manliga kolle-
gor. Hon arbetar deltid för att hon har barn men männen arbetar heltid trots 
att de har barn. Eva delar i högre grad än de manliga kollegorna sitt ansvar 
mellan yrkes- och familjesfär vilket medför att förhandlingar om villkoren blir 
olika. Kvinnor, till skillnad från män, tilldelas redan i unga år ett större ansvar 
för andras välbefinnande139, vilket också får betydelse för Eva. Könet konsti-
tueras i interaktioner mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män 
och män och i processerna finns konstruktioner och förväntningar på hur vi 
ska vara som kvinnor och män. Kvinnor förväntas ta/ha ansvar för andra och 
sitt arbete. Män förväntas däremot att ta/ha större ansvar för sina arbeten. 
Därför kan könsspecifika ansvar komma att reproduceras och konstitueras i 
olika interaktioner. 

Villkoren är olika för Eva vilket blir uppenbart genom att hon positione-
rar sig mot diskursen om det könsspecifika ansvaret, heltidsarbete och lik-
hetsdiskursen. Eva har en ställning som innebär ett utvecklande arbete. Där-
emot bryter hon mot normen om heltidsarbete genom att förkorta arbetsti-
den. Det står i kontrast till omgivningens, männens, men också hennes 
kvinnliga kollegor som har ökat arbetstiden och snart arbetar heltid. På den 
f.d. arbetsplatsen arbetade hennes kollegor heltid. Om Evas nuvarande man-
liga kollegor också arbetar heltid framgår inte av texten. Men jag förutsätter 
det eftersom kvinnorna hon jämför sig med har ökat sin arbetstid. De ändrar 
arbetstid mot det som är "normalt". Även om likhetsdiskursen verkar mot Eva 
på ett sätt som får henne att känna sig annorlunda och längta efter likhet tänjer 
hon gränser och gör innebörden av könet märkbart. 

Kvinnoforskningen tillsammans med den jämställdhetspolitik som bedri-
vits i Sverige sedan slutet på 1970-talet har i stor omfattning pekat på ojäm-
likheter i villkoren mellan kvinnor och män. Kvinnors betingelser har relate-
rats till männens som varit normgivande och olika förändringsåtgärder har 
riktats in för att göra dem mer lika. Jag menar att likheten har varit ledstjärna 
för jämställdhetspolitiken och frågorna har diskuterats på samhällsnivå, vilket 
                                                
139  Crawford et al. (1992) konstaterar detta utifrån olika projekt i vilka deltagarna genomfört minnes-

arbete kring emotioner. 



Gränsvandrerskor … 77 

 

också fått betydelse för hur Eva tolkar sin tillvaro. Hon är en del i historiska, 
sociala och kulturella processer i vilka hon konstitueras både som systemut-
vecklare och kvinna. Idag kan vi se andra tendenser i jämställdhetsarbetet 
genom förskjutningar från olika/lika villkor till hävdandet att kvinnor har 
specifika förmågor och erfarenheter och att de utgör potentialer till föränd-
ringar och bättre liv. Gungbrädan tycks svänga från manscentrerade till kvin-
nocentrerade perspektiv och därigenom riskerar vi att fastna i dikotomiska 
tänkesätt. Inom svensk, liksom nordisk kvinnoforskning, har kvinnocentre-
rade projekt dominerat vilket kan medföra fasthållande vid logiken dvs. att 
gungan pendlar mellan olika ytterlägen. Idag ser vi olika tecken på hur kvali-
tetsargumentet lyfts upp på samhällsnivå (Trojer och Gulbrandsen, 1996b), 
vilket tyder på fördröjningar i Sverige för att kunna få till stånd feministiska 
förändringsprojekt som också fokuserar grundvalsproblematiker och kun-
skapspolitiska frågor. 

Arbetskultur 

I arbetsorganisationer sätter vi upp normer och regler om hur vi ska bete oss 
och förhålla oss till varandra och till vårt arbete. Detta sker i ett samspel 
mellan olika aktörers göranden och krav som kommer från t.ex. arbetsledning, 
arbetskamrater,  den tekniska processen, familj och samhälle. Allt detta kan 
vara både motstridigt och konfliktfyllt. För att vi som enskilda individer ska 
klara av vårt arbete och samtidigt behålla vår värdighet och självkänsla utveck-
lar vi olika förhållningssätt - arbetskulturer utvecklas. De varierar och tar sig 
olika form beroende på vilka som finns på en arbetsplatsen, om den domineras 
av kvinnor eller män, arbetare, tjänstemän eller chefer.  (Liljeström och 
Dahlström, 1981, Willis, 1983, Lundqvist, 1984).  

I intervjuerna med Eva och med vad hon uttrycker finns aspekter som jag 
för samman i begreppet arbetskultur. Eftersom jag har erfarenheter från lik-
nande typer av arbetsplatser ger fragmenten mig pusselbitar, som jag lägger i 
det som benämns arbetskultur. Flera av diskurserna, som presenterats tidigare, 
är ingående delar i arbetskulturen. Jag har medvetet valt att tolka dem separat 
för att inte ambivalenserna hos Eva ska gå förlorade. Hon befinner sig i en 
arbetskultur där ett “antingen-eller“ förhållande mellan unga och gamla 
formas och formar. I en kultur som den svenska, som hyllar ungdomen kan 
det vara svårt att förstå ålder och livserfarenheter från yrkesliv respektive livet i 
övrigt som tillgångar. 

I boken En dators födelse  beskriver Tracy Kidder (1982) framtagandet av 
en ny dator vid det amerikanska företaget Data General. Hans bok är en hyll-
ning av män. Unga män, speciellt utvalda för att mönstra på och vinna racet 
som arbetar i ett högt tempo med oregelbundna arbetstider och med ett om-
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fattande övertidsarbete. De har inte tid att ta ansvar för sina familjer. Att vara 
konstruktör av en ny maskin var ett “sexigt“ jobb och skulle framstå som 
tufft. Kvinnornas frånvaro är påtaglig i Kidder’s berättelse. De skymtar fram,  
som t.ex. Rosemarie, en sekreterare, samt projektdeltagarnas fruar beskrivna i 
sina hem. Arbetet beskrivs av Kidder som en lustfull lek med teknik och en 
stark identifiering med en spjutspets teknologi.  

Kerstin Eriksson (1989) beskriver kulturen i Sverige i följande termer. 
Den utmärks av en ung yrkeskår med ett starkt teknikintresse. Det finns en 
hög tilltro till teknikens möjligheter. Systemutvecklare vet vad användarna har 
för behov och användarna ska styras av regler i systemen som de konstruerar. 
Däremot behövs inte några regler för det egna arbetet. Arbete och fritid flyter 
ihop. Begrepp som arbetsmiljö och arbetstider är okända begrepp för det unga 
folket. Kulturen utmärks av en hög tilltro till individen. Kollektivism visar på 
svaghet och är till för den stora massan som inte kan ställa krav. En hög lön 
kombinerad med bonussystem är också faktorer som ingår i kulturen. 

I den kultur som Kidder beskriver arbetar man intensivt. Det är unga män 
som kryper ner i trånga källarlokaler och arbetet är allt för dem. De ser sig 
förbrukade i 30-årsåldern. Att arbeta intensivt, ha en hög tilltro till tekniken, 
vara ung, finns även hos Kerstin Eriksson. Beskrivningarna ger inte några 
öppningar till förändringar och kan ses som systembevarande. Dessutom fram-
ställs män på ett sätt som inte visar några tendenser till förändringar, men det 
finns “bräckor“, dels i den manliga dominansen och dels i förändringar av 
mäns identiteter som bl.a. visar sig i förändringar i faderskapet. Unga män tar 
ett större ansvar för sina barn och för familjearbetet (Mörtberg, 1994). 

I de spänningsfält, som uppstår i mötena mellan Eva och mig, skapas också 
andra förståelser än dikotomiska. Eva försöker sätta gränser och inte ställa upp 
på allt, hon arbetar deltid och har bestämt att inte ta på sig projektledarjobb. 
Trots det har hon ett utvecklande arbete. Eva är bärare av andra normer än de 
som råder på nuvarande och tidigare arbetsplats.  

Cyborgen - en metafor för överskridande av gränser 

Nu när jag kommit till slutet i mötena mellan Eva och mig vill jag dra paral-
leller mellan skrivandet och stickandet. Vissa gånger blir det jag stickar jämt 
och alla maskor är med till slutet. Andra gånger blir resultatet av min stickning 
ojämnt och kanske tappar jag någon maska. På liknande sätt är skrivandet, 
ibland är det lättare att förstå de trådar jag nystar i, andra gånger är de 
otydligare och inte lika jämna och ibland tappar jag tråden helt. Dessutom 
kanske jag väljer en annan väg än jag tänkt mig från början och kanske byter 
jag färg eller mönster. Ibland blir koftan jag stickat, som jag föreställde mig 
den innan jag började, andra gånger blir resultatet av ansträngningen något 
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helt annat. På liknande sätt är det med skrivandet. Här har jag försökt hålla liv 
i gränsgåendet mellan två kategorier och se det som tillgångar och resurser i 
förändringsprojekt. Kanske har jag tappat någon maska, kanske har min me-
tod, diskursanalysen, som jag använt vid ihoptagningen för ärmhålen, gjort att 
spänningen mellan färgerna (kategorierna) försvunnit, eller så har det bidragit 
till att hålla liv vid vad jag vill se som feministiska förändringsprojekt. Att 
komma bortom kvinnocentrerade projekt och inte gunga mellan två ytter-
lägen utan att förstå identitet och differens som ömsesidiga och överlappande 
och att också inse att jag är delar i större kontexter. 

I min tolkning och analys utgår jag från intervjuer med Eva där hon an-
vänder språket för att förmedla sina förståelser, val, tankar och känslor. På 
samma sätt är språket mitt redskap för att till läsaren försöka förmedla hennes 
och också mina förståelser, val, tankar och känslor. Och kanske har vi båda 
med språkets hjälp förvärvat och förmedlat nya kunskaper. Här vill jag citera 
Ramírez: 

 
 Om kunskapen är ”att förstå”, är språket ”att uttrycka” inte själva uttrycket 

D.v.s. språket är en handling genom vilken meningen kommer till uttryck i 
ett diskursivt teckensystem som gör denna mening medelbart synlig (eller 
'hörlig', om ordet fanns).140 

 
Jag har genom delar av Evas berättelser försökt peka på olika förståelser som 
hon ger uttryck för i tolkningar av hur hon skapar och skapas som kvinna och 
systemutvecklare. Min avsikt har varit att visa att det kan vara motsägelsefullt 
och ambivalent med gränsöverskridande. Identiteter är dynamiska och mång-
facetterade och formar och formas i olika samspel, här intervjuer mellan Eva 
och mig. Eva tolkar sin värld genom att ställa sig eller placeras i olika diskurser 
som hon också konstituerar/rekonstituerar genom berättelserna. Med de delar 
som jag här har presenterat tycks systembekräftandet dominera. Jag har dock 
försökt antyda några sprickor som kommit fram i våra möten och pekat på 
henne som ifrågasättare av dominerande normer. Eftersom vi idag i det 
svenska samhället ser tendenser till att pendeln svänger från manscentrerade till 
kvinnocentrerade perspektiv vad gäller utgångspunkter för jämställdhetsarbetet 
är det kanske inte alltför förvånande att Eva inte ser sina gränsvandringar som 
resurser. Jag har i möten mellan Evas förståelser och mina försökt antyda 
andra, genom diskursanalys och poststrukturalistiska strategier, som kanske 
kan ge förståelser om att du är både och, här både annorlunda och lika och att 
du är en del i en större kontext. Därigenom kanske det kan blir lättare att se 
gränsgåendet eller pendlingar mellan kategorier som något vi lever med och 

                                                
140  Ramírez (1995c:40). 
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förstå det som tillgångar. Att vara i rörelse är att hantera en motsägelsefull 
tillvaro: 
 
 Ty att tänka och förstå är bara möjligt i korsningen och föreningen av dessa 

två, till synes motsatta, mentala handlingar. Att identifiera är att i samma akt 
särskilja och att särskilja är samtidigt att identifiera. Jag identifierar någonting 
när jag både känner igen något som förenar genom att skilja och som skiljer 
genom att förena. Att avskaffa differensen är att avskaffa identitet och 
omvänt.141 

 
I möten mellan Eva och mig har frågor om identitet och differens aktualiserats 
och som vi tolkat dikotomiskt. Om vi i samtalen haft tillgång till Haraways 
cyborg142, kanske de tagit andra vägar. Ett monster, en cyborg, uppstår i 
gränser mellan det normala och onormala, eller i vägran av stabila kategorier. I 
metaforen finns antagande om flytande gränser vilket tillåter orenhet, 
delaktighet men som kräver ansvar. Eva uttrycker ett främlingsskap och 
längtan efter likhet eftersom hon känner sig annorlunda. I samtalen kunde 
cyborgen ha  karaktäriserat förhållandet mellan rådande normer och Evas 
lokala förståelse, dvs. det som finns mellan kategorierna. Metaforen kanske 
hade medfört en ökad tillit till Evas egna erfarenheter och därigenom kanske 
hon hade kunnat förstå ansvaret som något som både ligger hos henne och 
andra. Genom att acceptera flytande gränser mellan kategorier och att i 
monstrets mage kunna nyttja ironins retoriska och politiska resurser kanske 
motsägelser och ambivalenser inte uppfattats som negativa utan som resurser. I 
cyborgen kunde vi ha lärt oss att inte vara rädd för mobila identiteter och att 
vandringar mellan kulturer kan uppenbara dominerande föreställningar. Mo-
bilitet innebär också möjligheter till ifrågasätta av det rådande och medverkan 
till förändringar som kan leda bortom dominerande “antingen-eller-tän-
kande“. Men eftersom Eva gör innebörden av könet märkbart kanske hon 
redan tolkar tillvaron genom cyborgen och balanserar gungbrädan? 

                                                
141  Ramírez (1995c:13). 
142  Se sid. 37 om Haraways cyborg. 
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Urvalskriteriers diskriminerande mening 

Utveckling av informationsteknologi bedrivs ofta i form av tidsbegränsade 
projekt med avgränsade mål. Ett utmärkande drag för utvecklingsprojekt är 
snäva tidsplaner och kravet på effektivitet vilket ofta leder till omfattande 
arbetsinsatser med övertidsarbete för projektdeltagarna. Det är inte en alltför 
ovanlig företeelse i branschen dvs. mer regel än undantag. Men projektorga-
nisationer kan också innebära öppningar för mer flexibla arbetsformer än vad 
som är möjligt i mer traditionella och reglerade organisationer. Därför är 
projektorganisationer att föredra trots högt tempo med omfattande övertids-
arbete (Kvande och Rasmussen, 1990). I projekten möts människor med olika 
erfarenheter och bakgrunder vilket också är berikande för deltagarna. 
Dessutom är deltagande i utvecklingsprojekt ett sätt att få utvecklande och 
intressanta arbetsuppgifter. Jag har därför valt intervjun med Linnea som 
exempel på ett urvalsförfarande för deltagande i ett utvecklingsprojekt. Linnea 
har arbetat med systemutveckling i mer än 10 år och när jag genomför inter-
vjun har företaget hon arbetar på genomgått organisations- och strukturför-
ändringar. Det har bl.a. medfört inrättandet av en utvecklingsenhet. I inter-
vjun berättar Linnea hur deltagare från hennes enhet utses till ett utvecklings-
projekt.  
 
L: Och e... ja det, det tjatade jag mig till höll jag på att säga. Jag ville väldigt gärna 

börja i det här projektet. Så att först skulle jag faktiskt inte få det för att e... jag 
jobbade inte heltid och jag har haft väldigt sjuka barn när de var små så där, men 
så till slut så tänkte min chef efter att ok en tjej kan väl också få vara med i den här 
gruppen från hans sida sett. Så då fick jag vara med. Men det, det har, alltså om 
inte jag hade bett och frågat så hade jag inte fått det. 

C: Nej utan det var du själv som var drivande? 
L: Jo det var det. 
C: Du drev det mot din chef då eller? 
L: Det gjorde jag. 
 /.../ 
C: Men männen som deltar de har väl också barn? 
L: Något äldre barn än vad jag har. Ja, det är väl någon som också har småbarn som 

har hamnat i den här situationen att de är sjuka och så. 
C: Tror du att cheferna resonerade likadant om dem? 
L: Nej, det tror jag inte. Och de jobbar faktiskt heltid också och har någon som 

kanske jobbar mindre. 
C: Men de har ändå barn? 
L: Mm 
C: Men de belastas inte med det? 
L: Nej.  
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I uttagningsprocessen möts Linnea av diskursen om ett könsspecifikt ansvars-
tagande och diskursen om heltidsarbete. Konsekvensen av denna samexistens 
blir negativ för henne. Ansvaret och ansvarstagandet ser olika ut för Linnea 
och hennes manliga kollegor. Hon betraktas inte som oberoende och auto-
nom på samma sätt som männen och som Linnea konstaterar: “dom jobbar 
faktiskt heltid också och har någon som kanske jobbar mindre.“ Alltså som 
kvinna med förkortad arbetstid tillskrivs hon ett ansvar för familjen som blir 
till hinder för henne i arbetssfären. Linnea känner sig orättvist behandlad 
eftersom hon ser möjligheter att både ta ansvar för arbetet och familjen. Jag 
urskiljer två olika förhållningssätt vad gäller ansvarstagandet för arbete respek-
tive familj - ett både/och och ett antingen-eller. Linnea är förmedlare av det 
första och chefen men också manliga kollegorna av det senare eftersom de inte 
på liknande sätt som Linnea tycks kunna föreställa sig ett delat ansvar. 

Jag ser ett motsatsförhållande mellan rättvisetankarna som ligger bakom 
föräldraförsäkringen och negativa konsekvenser av faktiskt utnyttjande. Rätt-
viseargument143, kvinnors rättigheter till likvärdigt arbete med lika villkor, har 
varit vägledande för den svenska jämställdhetspolitiken och har också legat till 
grund för införandet av föräldraförsäkringen. Som en del i uppbyggandet av 
den svenska välfärdsstaten kom kvinnor att utnyttjas som arbetskraft speciellt i 
uppbyggandet av den offentliga sektorn. Det tillsammans med en aktiv 
jämställdhetspolitik har varit ömsesidiga faktorer i uppbyggandet av föräldra-
försäkringen med rättigheter till t.ex. barnledighet, att förkorta arbetstiden, att 
vara hemma med sjuka barn och ledighet i samband med kontaktdagar. I 
Linneas fall blir lagliga rättigheter ett indirekt hinder för intressant och 
utvecklande arbete. Indirekt därför att det inte är lagen i sig utan dess 
utnyttjande som uttryck för ett könsspecifikt ansvar och som tillsammans med 
normen om heltidsarbete är styrande för chefen och diskvalificerande för 
Linnea. Det är näst intill omöjligt att föreställa sig hur tillvaron skulle tett sig 
för Linnea och hennes arbetskamrater om föräldraförsäkringen inte funnes 
eftersom det är något vi har och tar för givet i dagens svenska samhälle.144  
Joan Acker beskriver efterkrigstiden fram till 90-talet som en tid där två olika 
diskurser verkade en “om ekonomi, tillväxt, produktivitet, lönearbete och 
klass“145 och den andra “om kvinnor, barn, familjen och välfärdsstatens 
omsorgsverksamhet“146. Dessa går att spåra i hur Linnea skapar sin värld och 

                                                
143  Se Trojer och Gulbrandsen (1996b) Gränsöverskridare och normbärare för diskussioner om rättvise- 

kontra kvalitetsargumentet rörande jämställdheten vid universitet och högskolor. 
144  De senaste årens budgetsanering har medfört försämringar i föräldraförsäkringen men vi har inte sett 

vilka konsekvenser förändringar leder till. Däremot finns tendenser till att unga kvinnor möta av 
frågor och krav på att deklarera om de planerat att skaffa sig barn.  

145  Acker (1992:283). 
146 Ibid. sid. 283. 
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samexistensen av dem medför att hon har att hantera en motsägelsefull 
tillvaro. 
 
Linneas erfarenheter är inte unika eftersom Ulrika, en annan kvinna jag inter-
vjuat, också har mötts av kravet på heltid för att få delta i ett utvecklingspro-
jekt: 
 
 Jag hade nyss börjat i den här gruppen då och jag hade varit barnledig och 

jag ville inte jobba heltid så att visst var jag intresserad men jag visste  vad 
det gick ut på då. Då skulle man jobba stenhårt då, heltid osv, så att jag 
tyckte att det var. Neej, jag var inte intresserad kan man säga då, inte på de 
premisserna.  

 
Till skillnad från Linnea verkar det könsspecifika ansvaret och normen om 
heltidsarbete starkare mot Ulrika som gör motstånd på annat sätt. Därför 
tolkar jag hennes val som aktivt och inte som offer för det rådande. Hon 
verkar vara helt klar över varför hon inte ställde upp på uppsatta premisser och 
bryter därmed mot normen om heltidsarbete. I intervjusituationen reflekterar 
Ulrika tillbaka på tidigare händelser och gör det i en situation med intressanta 
och utvecklande arbetsuppgifter. I nuläget känner hon också till vilka svårig-
heter projektet har haft och fortfarande har. Ulrika reflekterar över det som 
varit från nutid för framtiden.147 
 
Tendenser till brott i kvinnors och mäns olika ansvarstagande finns genom 
mäns ökade engagemang i de egna barnen148, vilket också kommer till uttryck 
genom Linneas manliga kollega, den “självklare“ deltagaren149. Han utnyttjar 
rätten till kontaktdagar. Eftersom teknologi identifieras med män och män 
förknippar sig med teknologi kanske det är lättare för män som arbetar med 
en spjutspetsteknologi att bryta mot “normen“150. I berättelsen placerar Linnea 
medarbetaren i olika diskurser - det könsspecifika ansvaret, heltidsarbete och 
den moderne mannen. Den sista griper in i den första och torde därigenom 
kunna minska dess kraft men konsekvenserna är ringa eftersom diskursen om 
den moderne mannen är marginaliserad. Varför den marginaliseras kan för-
klaras med det som Hollway (1989) hävdar, nämligen att individen, här den 
manliga kollegan, inte är redskap för motsägande diskurser. Han väljer sin 
position beroende på vilken effekt den får för honom. Som man blir innebör-
den av det könsspecifika ansvaret och heltidsarbetet positivare än för Linnea. 
Därför har diskursen om den moderne mannen bara marginaliserande effekt. 
                                                
147  Hennessy (1993:102). 
148  Se t.ex. Nilsson (1992), Åström (1990) och Mörtberg (1994) om mäns ökade ansvarstagande för 

barnen. 
149  Den “självklare deltagaren“ är Linneas arbetskollega som hon betraktar som given för projektet. 
150  Den införda pappamånaden kan också bidra till bräckor i det könsspecifika ansvaret. 
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Linnea kan på motsvarande sätt välja position, vilket hon också gör genom att 
ta strid för att få chefen att ändra urvalskriterierna.  

När motståndet ger resultat 

Senare under intervjun återvänder jag till hur Linnea varit aktiv för att få 
arbeta i utvecklingsprojektet. Jag frågar om hon brukar driva frågor samt om 
hon fick något stöd från arbetskamraterna. 
L: Jo. Jo det gör jag. 
C: Det gör du. 
L: Om jag tycker att någonting är fel så då, eller om jag behöver prata med honom 

om, då, då har jag tagit upp det på ett eller annat sätt oavsett om vi skulle ha något 
sånt här planeringssamtal eller inte men… 

C: Hur brukar du göra vid såna tillfällen, när du ser att någonting är fel? 
L: Ja det beror på, ja, men jag brukar ta upp det på en gång om det går. Och det 

gäller, det samma gäller då mot projektet och mot projektledaren och han är så där 
att han kommer och frågar att hur går det med det här problemet du hade och så 
där, kollar upp det. 

 /... / 
L: Ja det fick jag, av de jag skulle jobba med då. 
C: Hur yttrade sig det stödet? 
L: Ja det, det vet jag inte direkt det är inget så där. Man känner att de brydde sig i 

alla fall. Nu är inte jag den här, jag hör inte till de här som går och gapar vitt och 
brett om vad jag har tänkt mig utan det är inte förrän jag har bestämt mig för att 
nu ska jag göra någonting som jag talar om att det är så. 

C: Med vem diskuterar du? 
L: Det är nog mest hemma. 
C: Med din man? 
L: Jo, det är det. 
C: Men när du hade bestämt dig, diskuterade du då med dina arbetskamrater? 
L: Ja med någon, jo med Anders då som skulle börja i samma projekt för att han var 

som självklar för det, det där då på något vis. 
 
Linnea finner sig alltså inte i orättvisor. Hon agerar, vilket innebär att rätten 
till uppror är en centralare position för henne än de diskurser som verkar 
negativt mot henne. När Linnea agerar mot chefen respektive kollegan som 
valts ut till projektet känner hon stöd från omgivningen vilket ger henne råg i 
ryggen. Linnea lyckas genom sitt agerande motverka samexistensen mellan 
normen om heltidsarbete och det könsspecifika ansvaret och därigenom 
uppnår hon ett positivt resultat. 
 
Att heltidsarbetet tillhör gängse föreställningar framgår också av Ingers erfa-
renheter. Kravet på heltidsarbete innebar till en början att hon, som deltidsar-
betare, inte skulle få byta arbetsgrupp. 
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 Jag jobbar 80% och det är mitt, det har alltid varit mitt krav även när jag 
gick över, när jag bytte jobb. /…/ Sedan när jag flyttade över skulle ingen 
utav oss få jobba 80 ... deltid utan det var heltidare, det var ett krav an-
nars...Jag sa, jag byter inte, jag vill jobba 80%. Jag tycker det är tillräckligt. 

 
Kravet på heltidsarbete är till en början styrande för om Linnea och Inger ska 
få delta i utvecklingsprojekt respektive byta avdelning. Men genom att agera 
och hävda ett annat förhållningssätt tänjer de gränsen för det förhärskande och 
får tillstånd förändringar i första hand för sig själva men förhoppningsvis också 
för andra. Motståndet hos cheferna tycks inte vara alltför starkt så jämställd-
hetsarbetets rättviseargument151 kanske finns på ett omedvetet plan, som kan 
väckas till liv genom kvinnornas motstånd. Men fortfarande måste både Lin-
nea och Inger agera på annat sätt än manliga kollegor för att få likartade ar-
betsuppgifter, vilket aktualiserar frågor om makt, maktutövning och makt som 
handling.  
 
Patriarkat, könsmaktsystem, genussystem är benämningar inom kvinnoforsk-
ningen som berör makt och maktförhållanden. I analyser av makt är relationer 
ofta i fokus och därigenom kommer ofta tekniker och effekter att uppmärk-
sammas. Ordet makt uppfattas i sammanhanget som ett statiskt substantiv med 
objektiveringar som följd, vilket innebär att själva handlingarna döljs. Marga-
retha Järvinen (1996) gör en intressant genomgång av Foucault inspirerad 
kvinnoforskning kring kön, makt och sexualitet. Jag finner också Foucaults 
arbeten inspirerande och särskilt hans koppling mellan vetande, makt och 
kontroll av kroppen som disciplinerande teknologier vilket han bl.a. presen-
terar i beskrivningen av Benthams Panoptikon.152 Susan Bartky (1988) tilläm-
par Foucaults teorier om disciplinering i undersökningar av hur mode och 
skönhetskomplexet får kvinnor att bli lydiga och läraktiga. Teknologierna 
innebär både belöningar och bestraffningar och är därmed både kvalificerande 
och klassificerande. Behärskandet sker genom maktutövning i olika 
disciplinerande praktiker som t.ex. i reklam, modetidningar, dagstidningar, 
filmer. Disciplinerings teknologier innebär att foga sig efter uppställda ideal, 
som innebär att kvinnor med en blick i spegel kontrollerar makeupen eller 
t.ex. att ha känslan av att alltid vara för fet.  När vi gör dessa reflexmässiga 
kontroller menar Bartky är disciplineringen fulländad. Trots det hävdar hon 
att kvinnor har mer eller mindre möjligheter att välja, vilket kvinnor också 
gör mer eller mindre.  
                                                
151  Trojer och Gulbrandsen (1996b). 
152  Benthams Panopticon var en skiss på ett cirkelrunt fängelse med ett torn i mitten. I varje cell fanns två 

fönster - den ena vette ut från cirkeln och det andra inåt cirkeln. Det medförde att det endast 
behövdes en fångvaktare i tornet för att övervaka samtliga fångar. Fångarna är ständigt medvetna om 
fångvaktarens närvaro, oavsett om det finns någon eller inte. I den yttre cirkeln är fången sedd utan 
att se (Foucault, 1987). 
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En annan feminist som brukar Foucaults analyser och som jag finner in-
tressant för att utreda makt och maktrelationer är Jana Sawicki (1991). Hon 
visar hur Foucault avvisar tanken om makt som en primär och fundamental 
maktprincip dvs. makt bör tänkas utanför centrala funktioner som staten, 
lagen och klasser. Makt finns i form av relationer på samhällets mikro-nivå. 
Tre punkter som Sawicki anger som centrala i Foucaults genealogiska studier 
av makt är: att den utövas och är inte besutten, den är i första hand inte un-
dertryckande utan produktiv och slutligen att den bör analyseras nerifrån och 
upp. Det är alltså maktrelationer som är centralt hos Foucault och han hävdar 
att individer utövar makt under frihet i den mån som vi är fria.153 Att vara fri 
innebär att kunna välja. Analyser av vilka subjekt som ingår i olika maktrela-
tioner avvisar Foucault genom hävdandet att alla utövar makt i olika samman-
hang genom de kamper vi för mot varandra. Därigenom är analyserandet av 
subjekten ointressanta. Om makt skulle vara undertryckande hur kommer det 
sig att den har ett sådant grepp om oss? Foucault menar att om det vore så då 
skulle den inte kunna behärska oss och kan därför inte vara undertryckande. 
En annan anledning till att makt är produktiv är disciplinerande teknologier 
som utövas för kontroll av våra kroppar. I Sexualitetens historia redogör 
Foucault (1978) för processer som fått den moderna människan att betrakta sig 
som sexuellt subjekt. Anledningen menar han är bl.a. psykoanalysens förståelse 
av sexualiteten som nyckeln till vår självförståelse. Vi måste blottlägga 
sanningen om vår sexualitet för att bli fria eventuella störningar. Livets di-
mensioner har psykologiserats och för att lägga det till rätta finns experter - 
psykoanalytiker. Maktmekanismer på mikronivå fungerar som delar i domi-
nerande nätverk vilket innebär att analyser av maktutövningen i vardagslivets 
lokala nivå är av större vikt än t.ex. klassanalyser för organiserandet av mot-
stånd.  

Foucaults maktanalyser liksom många feministers är ofta koncentrerade till 
maktrelationer, vilket innebär att själva handlingarna - maktandet går förlo-
rade. Även om jag inte är helt enig med Ramírez i hans kritik154 av Foucault, 
finner jag det intressant hur han gör makthandlingen märkbar. Eftersom 
aktörerna konstitueras i handlandet är det av vikt att analysen inte bara gäller 
tekniker, strukturer och relationer. I Linneas berättelse aktualiseras frågan om 
handlingar och därför kommer jag att diskutera makt som handling i enlighet 
med Ramírez fyra punkter. 
  
 Ty relation är inte handling, utan i bästa fall handlingsunderlag. En handling 

är alltid beroende av en relation som möjliggör eller åtminstone inte hindrar 
                                                
153  Se Dreyfus och Rabinow (1982) och Foucaults efterord “The Subject and Power“. 
154 Ramírez hävdar att Foucault endast fokuserar maktrelationen vilket jag instämmer i. Men som jag 

förstår Sawickis och Bartkys tolkningar hävdar Foucault också individens valmöjligheter vilket tyder 
på att maktutövningens aktiviteter också är av vikt.  
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handlingen. Relationen är ett nödvändigt, men icke tillräckligt villkor för 
handling. Relationen är inte handlingen utan handlingens plats. Handlingen 
äger rum i en relation men innebär ett val och ett utförande som inte stannar 
i den möjliggörande relationen. 

 Fyra element finner jag i maktsituationer: 
 
 (1). En förhandsgiven asymmetrisk relation mellan två parter, mak-

tutövaren och maktmottagaren. 
 (2). En aktör med vissa nödvändiga egenskaper och eventuella kunskaper 

placerad i relationen (1). 
 
 (3). En handling som utövas av aktören (2) gentemot någon eller några 

som befinner sig i relation till honom (1) vars situation påverkas. 
 
 (4). Ett verifierbart resultat av den begångna handlingen (3).155 
 
Men låt oss återvända till Linnea och hennes berättelse om agerandet mot 
chefen och hans urvalskriterier för deltagande i projektet. Mellan Linnea och 
chefen råder ett asymmetriskt förhållande; chef - underställd (1-2). Hand-
lingen är chefens formulerande av urvalskriterierna (3) och det verifierbara 
resultatet av handlingen är att Linnea ställs utanför projektet (4). Eftersom 
chefen har en valsituation är också det kriteriet uppfyllt. Linnea accepterar 
inte chefens beslut och med stöd från omgivningen bestämmer hon sig för att 
agera “ja det, det tjatade jag mig till“ och  “alltså om inte jag hade bett och 
frågat så hade jag inte fått det“’ Vad Ramírez åsyftar med aktör i (2) är oklart 
för mig, men eftersom det är makthandlingen som är det centrala i hans analys 
genom vilken aktören konstitueras, kan jag inte tolka det andra elementet på 
annat sätt än att även Linnea kan betraktas som aktör. Hennes handlande 
består i att formulera argument, argumentera och visa på orättvisan. Resultatet 
av hennes agerande är att chefen lyssnar på henne och väljer att ändra de 
ursprungliga kriterierna. Linnea får delta i projektet. 

                                                
155  Ramírez (1995b:329), författarens understrykningar. 
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Ny teknik som dörröppnare för deltagande i utvecklingsprojekt 

Informationsteknologi är ett område med hög status som del i det moderna 
projektet om framåtskridande och utveckling. Ett framtida informationssam-
hälle, andas en teknikoptimism; teknik ses som redskap och drivkrafter för att 
skapa tillväxt, sysselsättning och stärka landets konkurrenskraft. Den starka 
tilltron till teknikutveckling, som drivkraft till ett postindustriellt samhälle 
innebär att teknologi tilldelas betydelsen av något hegemoniskt. Vilket också 
framskymtar i intervjun med Linnea när hon reflekterar över varför en manlig 
kollega var självklar för utvecklingsprojektet. 
 
L: Ja alltså från företagslednings..., ja från alla sidor kanske. Ja för att han är en sån 

person som kan anamma all ny teknik. En sån får alltid hoppa mellan tuvorna och 
hoppa mellan projekt. Och när jag fick veta att han hade blivit tillfrågad när ...  jag 
blev faktiskt rätt ledsen för att jag trodde att också jag skulle ha blivit tillfrågad. 
Och först sa jag ingenting och sedan då sa jag i samma veva som jag pratat med 
Chefen då sa jag vad jag tyckte. 

C: Chefen det är din chef? 
L: Ja. Och e...sedan hade han gått och pratat med Chefen också och sagt det att jag 

påbörjar inte det här projektet om jag blir ensam programmerare faktiskt så att han 
var en stor draghjälp  

C: Jo det var väl fint. Antingen säger din chef då när han hade varit och pratat ... så 
då glömde han de där argumenten med sjuka barn och allt sånt. 

L: Ja 
C: Den här Anders har han några barn? 
L: Ja han har tre barn och han tillhör, han är en av de få i vår grupp som nyttjar det 

här med kontaktdagar och sånt och går och hälsar på sina barn så att ... 
 
Linnea förflyttar sig mellan två olika positioner när hon relaterar sig till 
Anders, den självklare deltagaren, i den ena ser hon sin kompetens som till-
räcklig men i den andra insmyger en viss tveksamhet: “Och när jag fick veta 
att han hade blivit tillfrågad när ...  jag blev faktiskt rätt ledsen för att jag 
trodde att också jag skulle ha blivit tillfrågad“. Dessa positioner länkas samman 
av det jag benämner den tekniska diskursen; förmågan ‘att anamma all ny 
teknik’. “Den självklare“ deltagaren har något som Linnea inte tror sig besitta 
vilket ger upphov till tvivel. 

Identitet och differens är närvarande i Linneas berättelse och ett dikoto-
miskt tänkesätt aktualiseras, i vilken hon gör sig till negation till Anders. 
Linnea tvivlar ett tag på den egna förmågan och relaterar  sig till den självklare 
deltagaren och den tekniska diskursen. “Att anamma all ny teknik“ blir en 
särskiljande faktor mellan Linnea och den manliga arbetskamraten. Som 
kvinna möts Linnea av motstridiga budskap. Å ena sidan pågår olika projekt 
för att integrera och involvera kvinnor och deras kunskaper i utveckling av 
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teknologi generellt men också i informationsteknologi. Å andra sida signaleras 
att teknik och teknikutveckling är något av män och för män. När kvinnor 
möts av det senare t.ex. i form av reklaminslag är avsikten bakom reklamen 
inte alltid medvetna handlingar för att exkludera kvinnor. Det ska snarare 
förstås som uttryck för dominerande diskurser i vilka teknologi identifieras 
med män och män identifierar sig med teknologi. Trots att Linnea har ett 
arbete som systemutvecklare är hon del av problemen. Det medför att hon 
formar och formas som systemutvecklare och kvinna bl.a. genom de i rekla-
men konstruerade bilderna. Men delaktigheten medför också att hon är del av 
lösningarna och kan förändra gängse konstruktioner. 
 
Den geometriska tankemodellen156 gör sig påmind hos Linnea när hon förhål-
ler sig till den manlige medarbetaren och hon reducerar systemutveckling till 
att “anamma all ny teknik“. Linnea intar positionen i diskursen - kvinnor och 
teknologi är inkompatibla (Cockburn, 1985) och placerar arbetskollegan i den 
tekniska. Hon tvivlar  på den egna förmågan. I det sammanhanget blir könet 
en särskiljande faktor och hela processen för systemutveckling förskjuts till ett 
ting nämligen det tekniska. Alla aktiviteter som erfordras för att omsätta den 
ursprungliga idén till ett system i drift går därmed förlorad. Utveckling av 
informationsteknologi kräver någon typ av teknisk kompetens men varierar 
beroende på arbetsuppgifter. Att anamma ny teknik tolkar jag som uttryck för 
att hänga med av eget intresse utan någon fortbildning i alla nya innovationer 
vad gäller hård- och mjukvara samt att lära sig nya operativsystem, program-
meringsspråk, databashanterare och verktyg. Men det kan också innebära att 
vara expert eller specialist på ett specifikt område vilket illustreras med vad 
Karin ger uttryck för: 
 
 Jag har tänkt på vad jag har som ideal, ja, alltså i mitt jobb då, mitt ideal är 

de här tekniska experterna som är så jätteduktiga och sedan så har jag 
funderat på det där att om jag, för att idealet är någonting som man vill nå 
och så har jag tänkt, jag är ingen teknisk klippa, jag är mer man kan ha olika 
tyngdpunkter i sitt jobb då antingen den här projektmässiga att se till att 
projektet mår bra ungefär och driva det så eller så, den här tekniska 
kompetensen så har jag tänkt att ok acceptera att du inte kommer att bli det 
[teknisk expert].  

 
Jag tror att både Linnea och Karin besitter teknisk kompetens. Om de inte 
hade det skulle de inte kunna utföra sina arbeten. Däremot ges teknik olika 
mening i olika sammanhang.157 Vad som åsyftas med att anamma all ny teknik 

                                                
156  Se Ramírez (1993:11) 
157  Se också Teknologi - som naturaliserat objekt, sid. 145ff, för diskussion om innebörder av teknik/tekno-

logi. 
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eller att vara “teknisk klippa“ får innebörden av ett naturaliserat158 objekt159 
dvs. det finns ett för-givet-tagande om vad det innebär och vad som åsyftas. 
Och här ges teknik innebörden av något hegemoniskt och förlösande, som 
öppnar alla dörrar. Det “tekniska“ blir en skiljande faktor mellan Linnea och 
den manliga kollegan. Reglerna i den tekniska diskursen begränsar det sägbara 
dvs. vad som menas med teknisk kompetens förblir dolda. Och det visar också 
på disciplinerande föreställningar om idealet för vad det tekniska är. Det är 
något som ger status men vad det är reduceras till “det tekniska“ eller att vara 
teknisk expert. Stars begrepp “boundary object“ är användbar för att benämna 
det som Linnea och Karin försöker uttrycka. Den här typen av objekt har 
olika innebörder i olika sociala verkligheter. Trots det finns det något i dem 
som förenar olika världar och ger mening “a means of translation“160. 

Längtan efter ett vanligt arbete 

I och med uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten har kvinnors arbete 
utanför hemmet ökat vilket har inneburit att kombinationen av arbete och 
familj blivit en del i organiserandet av vardagslivet. Efterkrigstiden i Sverige 
fram till 90-talet betecknas av Acker i form av två diskurser - klassdiskursen 
och en om kvinnor, barn och familj.161 En ingrediens i den första, lönearbete, 
har också stått i centrum för svensk jämställdhetspolitik som vägar till att 
åstadkomma lika villkor för kvinnor och män. Reformeringen av det svenska 
arbetslivet som påbörjades under 1970-talet har inneburit förändringar inom 
det arbetsrättsliga området, som har sammanfallit med kvinnors ökade yrkes-
arbete utanför hemmen. Min fråga om vilka krav de intervjuade kvinnorna 
ställer på arbetsvillkor för att kunna kombinera arbete och familj bör placeras i 
dessa perspektiv.162 Inom ramen för frågeställningen kommer jag här att pre-
sentera två kvinnor, Marianne och Ninni, vars berättelser står i kontrast till 
varandra. Diskursen som jag sammanfattar och benämner det problemlösande 
arbetet fungerar som nav mellan Marianne och Ninni och genom ett kon-
struerat möte vill jag visa hur uttrycket finner olika meningar. Först kommer 
jag att presentera Marianne och hur hon formar sin tillvaro genom diskurser163 
som den goda modern, ett problemlösande arbete, ett vanligt arbete och den 
moderne mannen. För att få förståelser av hennes val och förflyttningar kon-
struerar jag ett möte med Ninni, som skapar sin värld genom diskurserna 

                                                
158  Se Susan Leigh Star (1994). 
159  Se fotnot 124. 
160  Leigh Star (1994:27). 
161 Se fotnot 145 och 146. 
162  Frågan bör också ses som avspeglingar av mina utgångspunkter i kvinnocentrerade teorier som jag 

diskuterar på sid. 32ff. 
163  Diskurser urskiljs genom tillämpning av tillvägagångssättet som beskriv i bilaga 2.  
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sjukvård som kvinnors arbete, ett problemlösande arbete och individualise-
ringsdiskursen164. Om kraven på arbetsvillkor säger Marianne: 

 
 Jag har levt ett tag i en nästan ohållbar situation där jobbet har tagit över 

helt. I våras låg jag på mellan trettio och drygt fyrtio timmar övertid i flera 
månader. Det gör att familjen den finns nästan inte. Man kommer hem tio, 
nu har jag oftast stannat kvar på jobbet i och med att jag bor i Ort 1, då har 
jag kommit hem när de sover och farit på morgon. Ja, jag har lämnat den 
ena på fritids, den andra hon har valt att vara hemma och ätit frukost 
hemma, henne har jag bara sagt god morgon till och väckt innan jag har 
farit. Jag har pratat med henne på telefon det, det är inte riktigt hållbart bara. 
Så att vad man har för krav på ... ja naturligtvis att man inte ska ha så mycket 
att göra att det blir så här mycket övertid men samtidigt så ... periodvis så 
tycker jag inte att det gör så mycket med övertid det är när det blir under en 
längre period. Ibland då, då kan det vara rätt kul när man är inne  i något 
stort jobb där det är många in.., flera inblandade och man jobbar för att det 
här ska bli en bra grej Då kan jag tänka mig att jobba för den. Men det, det 
stör min familj för att jag blir ja... är jag hemma så kanske jag inte är hemma 
i alla fall utan då sitter jag och funderar och jobbar vidare så att säga.  

 
Marianne uttrycker en kluvenhet om förhållandet mellan arbete och familj 
vilket kommer till uttryck i hennes reflektion över vårens ohållbara situatio-
nen som orsakat av omfattande övertidsarbete. Det har medfört att: “familjen 
den finns nästan inte“. Övertidsarbete är acceptabelt under kortare perioder 
men påfrestningen blir för stor om det sker under längre tid. Varför är över-
tidsarbete acceptabelt för Marianne? Hon förklarar det med att: ‘då kan det 
vara rätt kul när man är inne i något stort jobb där det är många in.., flera 
inblandade och man jobbar för att det här ska bli en bra grej. Då kan jag tänka 
mig att jobba för den.“ 

Mina erfarenheter av systemutvecklingsarbete gör att jag associerar till 
följande genom Mariannes berättelse. Utvecklingsarbete organiseras i projekt 
under en tidsperiod med fastställda mål. Människor med olika bakgrunder och 
erfarenheter förenas i projektarbetet som kan innebära intressanta och stimule-
rande möten. Marianne arbetar bl.a. med programmering och att diskutera, 
tolka och omsätta kravspecifikationer till program innebär problemlösande 
genom att försöka förstå intentioner  i specifikationerna och att sedan omsätta 
förståelsen i program. En annan fas i utvecklingsarbetet som är fascinerande är 
genomförandet av tester. När programmen exekveras och programmen löper 
igenom uppstår ett tillstånd av fascination som kan innebära att tid och rum 

                                                
164  En annan tänkbar benämning är den liberala diskursen. Jag väljer beteckningen individualiserings-

diskurs för att hålla mig närmare den intervjuade. I enlighet med Foucaults nivåskillnader vad gäller 
diskurser är den första att betrakta som mer bestående. Den senare är mer flyktig, men fragmenten om 
individers lämplighet och att kunna välja fritt överlever däremot i den mer bestående - den liberala 
diskursen.  
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försvinner. Du blir fångad av förloppet i maskinerna och resultaten av testerna 
innebär en glädje orsakad av att programmen fungerar. 

I Mariannes berättelse läser jag in ambivalenser som kommer till uttryck i 
balanserandet mellan utmaningarna i arbetet och kraven från familjen. Hon 
förklarar sin position i familjen genom det problemlösande arbetet med 
meningen att vara fysiskt närvarande men tankemässigt befinna sig på arbetet - 
ett tillstånd som stör familjen. Beror kluvenheten av att hennes man inte 
tar/har ansvar för familjen? Nej, det förefaller som om Mariannes starka in-
tegrering och identifiering i arbetet bl.a. möjliggörs genom mannen: “min 
man han accepterar väl att jag jobbar om jag kan tala om vilken tid jag kom-
mer hem“. Att jag sammanfattar och benämner hennes beskrivning av man-
nens agerande i diskursen om den moderne mannen beror också på hans 
ansvarstagande165 under en period när den yngsta dottern var i behov av mer 
omsorg på grund av vistelse på sjukhus: 

 
 jag sov på sjukhuset och var där en viss tid och så gick jag hit och jobbade 

och då var min man där på dagarna 
 
eller när hon vårdades i hemmet 

 
 då började man att kolla ja vem har viktigast i dag? Det blev så ibland att 

man nästan sa att jag kan inte vara hemma och jag kan inte vara hemma då, 
då delade vi oftast mitt på dagen. Så att då for min man och jobbade på 
förmiddagen och så for jag på eftermiddagen och så kanske jag stannade en 
stund på kvällen.  

 
Diskursen om den moderne mannen kan inte betraktas som marginaliserad166 
trots att Marianne tar/har ett större ansvar för hemarbetet. Jag tolkar därför 
relationen till mannen som relativt oproblematisk. I förhållande till barnen gör 
sig ambivalensen gällande. Vårens situation med omfattande övertidsarbete har 
inneburit att Marianne inte haft tid med barnen. Hennes kluvenhet uttrycks 
genom barnens klagan: “du är aldrig hemma“ och “varför kan inte du vara 
som andra och vara hemma på kvällarna“. Eller dottern som i leken med 
dockskåpet berättar: “att mamman jobbade på Företag 2, som hon sa, hon 
jobbade med data och vet du sa hon. Hon far tidigt på morgon och kommer 
hem sent på kvällen så hon hinner aldrig se dagens ljus. Då började jag inse att 
det här det är allvarligt’.  
Varför är det inte “riktigt hållbart“? Eller “då började jag inse att det här det 
är allvarligt“. Genom barnen blir Marianne varse om att hon inte lever som 
andra eftersom hon arbetar på kvällarna. Det är alltså som mor hon talar om 

                                                
165  Se fotnot 148. 
166  Se sid. 83 för diskussioner om den moderne mannen som marginaliserad diskurs. 
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det ohållbara och det allvarliga. Vad innebär barnens jämförelse med andra? 
Förmodligen är det kamraternas mammor eller andra kvinnor i döttrarnas 
närhet som avses. Eftersom andelen kvinnor som arbetar med syste-
mutveckling fortfarande är relativt lågt är det inte alltför vanligt att ha en mor 
som Marianne. Konstruerade bilder fungerar som modeller och medför krav 
och förväntningar både hos Marianne liksom hos andra om hur hon bör vara, 
vad hon bör göra och hur hon bör handla som god mor.167 I det ligger bl.a. 
ansvarstagande för andras välbefinnande (Crawford et al, 1992). Diskursen om 
den goda modern formas, förändras och återskapas i relationer till barnen och 
i andra interaktioner. Marianne för dragkamper vilken uttrycks genom mot-
stridiga diskurser - den goda modern och ett problemlösande arbete. 

På frågan om hon funderar på att byta arbetsområde grunnar Marianne på 
“hur det skulle vara med ett vanligt jobb“. Är ett vanligt arbete ett realistiskt 
alternativt  för Marianne? Vad försöker hon uttrycka och förmedla genom 
jämförelsen? Är längtan och önskan ett uttryck för hennes kluvenhet med att 
befinna sig mellan olika kategorier dvs. att hänga i klyftan mellan dem?  Vi får 
lyssna till Ninni för att få förståelse av meningen i Mariannes ambivalens. För 
att kunna göra det presenteras utdrag från resterande del i intervjun med 
Marianne som rör kraven på arbetsvillkor samt motsvarande del i intervjun  
med Ninni.  
 

                                                
167  Se Holm (1993) för utförligare diskussioner om mödrande respektive modrande. 

Marianne 
 
M: ... men när det gäller den här 

typen av jobb så har man inte 
heller någon som gör jobbet åt en 
utan det ligger kvar, hopar sig 
bara mer och mer. Ibland önskar 
man att man skulle ha jobbat 
inom vården då det blir ... att 
någon annan bara tar hand om 
mitt arbete. 

C: Funderar du på att byta? 
M: Ja, men jag vet inte till vad. Om 

man säger så här jag trivs med 
själva jobbet och jag kan, jag har 
inte kommit på något annat jag 
vill göra. 

Ninni 
 
N: Det är på eget ansvar då att, ja, sam-

tidigt som man har krav på sig så har 
man också en större frihet. För jag 
tror typ e... ja inom sjukvård som är 
väldigt kvinnodominerat där är de 
mer uppbundna, alltså när de går 
hem från sitt jobb på kvällen då är de 
klara då. Men å andra sidan så har de 
inte samma möjlighet och ta ledigt 
när de tycker att det passar. 



94 (De)Konstruktion 

Marianne  
 
C: Nej, men du har funderingar? 
M: Jo visst funderar man ibland hur 

det skulle vara med ett vanligt 
jobb, men jag har inte hittat att 
man kommer på sig själv att man 
sitter och funderar på hur 
något som kan ersätta det här. 

C: När du säger ett vanligt jobb vad 
menar du, är inte det här  ett 
vanligt jobb? 

M: E..., ja med ett vanligt jobb 
menar jag där man, ja, man 
stämplar in på morgon och när 
man stämplar ut då lämnar man 
jobbet till 100% det följer inte 
med en när man står och plockar i 
tvättmaskinen och man vaknar på 
natten och just så här 
ska jag göra.  

C: Tror du att man gör det när man 
jobbar med sjuka människor? 

M: Nej, kanske inte sjukvården. Ja, 
nej, jag kanske inte är den typen 
av person jag vet inte. Vi har nog 
kanske inte heller. Jag tänkte 
kanske inte då, ja men en fabrik 
eller affär eller vad som helst. 
Sjukvård är lite speciellt och där 
är det också känsligt om man är 
borta tror jag. 

Ninni 
 
C: Du sa att när de går hem från sitt 

jobb så är de klara, är inte du klar 
när du går hem från ditt jobb? 

N: Nja, det händer att man tänker på 
jobbet även hemma. Så är det ju, 
man ska lösa olika saker. Eller mitt i 
det när man står och diskar eller vad 
som helst då kan man komma på “Ja 
visst ja, så ska jag göra“. 

C: Du menar att du sitter och tänker på 
jobbet? 

N: Jo, mer eller mindre då, men är man 
inne i något speciellt då så ... och 
sedan om det är tidspress, det är klart 
man tar det med sig hem delvis. 

C: Så du tror att om man jobbar inom 
vården så släpper man patienterna 
när man går hem? 

N: Nja, det k... ja du är inte tvingad i 
alla fall på samma sätt, jag menar om 
du nu kan koppla ifrån det så spelar 
inte det någon roll dagen efter. Men 
om ...  

C: Men varför är du tvingad? 
N: Nja eller det, jag har en fördel utav 

det sedan för då vet jag hur jag ska 
göra, då går det, då känns det bättre 
dagen efter. Men jag menar rent 
känslomässigt är det på ett annat sätt 
inom vården. Känslomässigt kan det 
vara jobbigt, men å andra sidan om 
det är så då är man kanske inte 
passande för yrket heller. För det är 
så med min man då, han är polis och 
det är mycket som händer där också 
och jag säger det många gånger att 
hur, ja, att han orkar. Jag tycker det  
ska vara jobbigt. Men han menar att 
då, då får han sluta. Det går inte. 



 

Marianne och Ninni intar likartade positioner - diskursen om det problem-
lösande arbetet - i reflektionen över det egna arbetet vilket innebär att det 
följer med och finns i deras tankar även i hemmet. Det aktualiseras för 
Marianne när hon är sysselsatt med tvätten och för Ninni när hon diskar. Vid 
sådana tillfällen kan Ninni lösa problemen vilket hon har nytta av dagen efter. 
Genom yrkesvalen är varken Marianne eller Ninni traditionella i jämförelse 
med många andra kvinnor. Det är därför inte alltför förvånande att Ninni 
jämför sig med områden som t.ex. sjukvården som är väldigt kvinnodomine-
rat. Hon konstaterar att det egna arbetet är flexiblare vilket innebär att hon 
bl.a. har större möjligheter att välja ledighet. Däremot inkräktar inte sjuk-
vårdsarbetet på fritiden vilket systemutvecklingsarbetet gör. Ninni ställer sjuk-
vård som kvinnoarbete i motsats till det egna. 

Genom innebörden i det problemlösande arbetet skapar Ninni sin identi-
tet som systemutvecklare. Hon står på gungbrädans ena ände och placerar 
sjukvårdsarbetet i den andra. Ninni reducerar sjukvårdsarbetet till negationen 
av det som skapar henne som systemutvecklare. Det innebär att den egna 
identiteten reducerar differensen till en negativ identitet. Jag betraktar alltså 
hennes positionering genom den asymmetriska dikotomin identitet och dif-
ferens.  

 
 

Ninni     
Systemutveckling Sjukvårdsarbete 

 
Identitet Differens 

 
Ninni betraktar sjukvårdsarbetet som känslomässigt betungande men menar 
att om belastningen blir för ansträngande bör de (kvinnorna) fundera över 
lämpligheten för yrket. Hon ser alltså den individuella förmågan som avgö-
rande och  förklarar sin ståndpunkt genom att ta den egna mannen som 
exempel. Eftersom informationsteknologi området är en värld dominerad av 
män ger hennes positionering legitimitet via meningarna i motstående dis-
kurser (Hollway, 1989). I berättelsen konstitueras Ninni både som systemut-
vecklare och kvinna genom motsatser nämligen de om informationsteknologi 
som ett teknikintensivt, högstatus och prioriterat område och vårdarbetet med 
dess närhet till människor med en lägre status. Områden med olika könsmärk-
ning - det första dominerat av män och det senare av kvinnor. 

På motsvarande sätt skulle Mariannes berättelse kunna förstås men till 
skillnad från Ninni ställer hon inte det egna arbetet i ett motsatsförhållande till 
yrken som domineras av kvinnor. Visserligen glimtar vården till hos henne 
men hon förflyttar sig och undrar över: “hur det skulle vara med ett vanligt 
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jobb“. Marianne konstaterar att vid kortvarig frånvaro sätter arbetsgivaren inte 
in vikarier - arbetet hopar sig mer och mer och önskar sig annan typ av 
arbete. Ett med ersättare som t.ex. inom sjukvården. Hon förtydligar sig 
senare: “kanske inte sjukvården’ som är “lite speciellt och där är det också 
känsligt om man är borta tror jag.“ Hennes önskan om vårdarbete får stå som 
symbol för en annan typ av arbete i dragkampen mellan att svara upp mot 
kraven för att kunna vara en god mor och ha ett engagerande arbete. 

I jämförelse med Ninni uttrycker Marianne en kluvenhet vilket gör att jag 
placerar henne ovanför gungbrädans upphängningsanordning i korsdraget 
mellan identitet och differens. I positionen betraktar hon ömsesidigheten och 
brädan balanseras genom korsningen och föreningen av två till synes motsatta 
mentala handlingar. “Att identifiera är att i samma akt särskilja och att särskilja 
är samtidigt att identifiera. Jag identifierar någonting när jag både känner igen 
något som förenar genom att skilja och som skiljer genom att förena. Att 
avskaffa differens är att avskaffa identitet och omvänt“168.  

 
 Marianne   

Identitet           Differens 
 

I intervjun rör sig Marianne mellan det problemlösande arbetet via den goda 
modern till diskursen om vanligt arbete. Hon skapar också sina identiteter 
som systemutvecklare genom innebörden hon tillskriver arbetet. Till skillnad 
från Ninni gör hon det inte genom att förvandla differensen, vanligt arbete, 
till negativ identitet. Bytet av diskurs uttrycks genom längtan att kunna förena 
arbetet med kraven på att vara en riktig mor och därigenom ha större möj-
ligheter att svara upp på dem. Konstruktioner om vad kvinnor bör vara och 
göra verkar mot Marianne genom döttrarna som säger:  “du är aldrig hemma“ 
och “varför kan inte du vara som andra och vara hemma på kvällarna“. 

I mötet mellan Marianne och Ninni har jag diskuterat kvinnornas val och 
dess effekter och konstaterar att de inom texternas ram skapar sin värld genom 
att ge den olika meningar. Att befinna sig i gränslandet mellan olika kategorier 
kan som för Marianne medföra ambivalenser. Men balanserandet av brädan 
mellan kategorier är också vägar till förståelser dvs. att närma sig gränserna och 
våga det instabila. I relationer till barnen och andra skapar och skapas 
Marianne som mor. Genom samexistensen av diskurserna - den goda modern, 
det problemlösande arbete samt den moderna mannen minskar de två senare 
dominansen av den första. 

                                                
168 Ramírez (1995c:13). 
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”Det beror på att man är kvinna ... ” 

Gränsdragandet mellan människor 
blir överflödigt den dag vi lär oss 

att acceptera motsättningarna 
och i växelverkan olikheter emellan 

ser det som berikar. 

Stina Engblom Colliander 

Informationsteknologi är ett område som har dominerats och fortfarande 
domineras av män, men det finns dock öppningar, vilket innebär att kvinnor 
har relativt goda möjligheter till utvecklande och stimulerande arbetsuppgifter. 
Att kvinnor innehar positioner som projektledare är inte alltför ovanligt. Trots 
det finns fortfarande skiljelinjer som innebär att områden med mer tekniskt 
inriktade tillämpningar som t.ex. telekommunikation har få kvinnor. Ett led i 
den svenska jämställdhetspolitiken  har varit att genom olika  kampanjer och 
projekt motivera fler unga kvinnor att välja tekniska utbildningar och yrken. 
Utgångspunkter har varit rättvisekrav, industrins behov av arbetskraft, men 
också att kvinnor skulle tillföra tekniken och teknikutvecklingen andra 
dimensioner. Under 1980-talet bedrevs olika projekt inom ramen för arbets-
marknadsdepartementets kampanj “Fler kvinnor till industrin“ vilket bl.a. 
innebar att tekniska högskolorna fick uppdraget att öka flickors intresse för 
teknik och naturvetenskap. I Gunnel Forsbergs och Ewa Gunnarssons (1985) 
inventering av kampanjer karakteriserades projekten med hjälp av dikotomin 
likhet/olikhet169. Forsberg och Gunnarsson konstaterar att om likhet mellan 
könen varit utgångspunkt kom tyngdpunkten i projekten att ligga på frågor 
om attityder och fördomar. Projekten som utgick från olikheten beaktade 
flickors erfarenheter och kunskaper som utgångspunkter i arbetet170. Eftersom 
aktiviteterna riktades till kvinnor kom män indirekt att utgöra norm för 
aktiviteter i olika projekt och som Else-Marie Staberg (1992) menar, bör även 
pojkar och män stå i fokus i förändringsarbeten av utbildningar i naturveten-
skap och teknik. Det är vanskligt att dra slutsatser om insatserna haft några 
långsiktiga effekter på antalet kvinnor i civilingenjörsutbildningar, eftersom ett 
ökat antal ett år har förändrats till ett lägre antal ett annat år.171  1990-talets 
förskjutningar mot  förändringar i utbildningsprogram samt av pedagogiken 
kan kanske förklaras av att tidigare utförda projekt inte haft tillräckliga för-

                                                
169 Se sid. 30 för en beskrivning av likhets/olikhets perspektiv.  
170  Se t.ex. Jönsson och Lindblom (1984). 
171  Tekniska högskolan i Luleå har varit föregångare vad gäller antalet kvinnliga teknologer men bilden 

har ändrats under de senaste åren genom att antalet kvinnor också ökat vid andra tekniska högskolor. 
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ståelser av komplexiteten i problematiken. Resultaten av senare projekt är nya 
program i civilingenjörsutbildningarna, som t.ex. informationsteknologi, samt 
förändringar i pedagogik och kursinnehåll.172 För att försöka bryta mansdomi-
nansen inom området pågår olika förändringar av datatekniklinjerna på 
tekniska högskolor i Sverige. I Linköping har ett nytt program, IT-program-
met, startat hösten 95 och Chalmers i Göteborg har också en breddad 
utbildningslinje D++. I Luleå finns en tvåårig basutbildning för kvinnor från 
gymnasieskolans samhällsvetenskapliga och ekonomiska program, som är tänkt 
som ingång till datatekniklinjen.173 De nya programmen förefaller vara 
intressanta även för kvinnor. Satsningen på basutbildningen i Luleå har också 
varit framgångsrik genom tillströmning av intresserade studenter. 

Jag har valt tre kvinnor, Dorotea, Barbro och Viktoria, för att illustrera 
hur det kan vara för kvinnor i mansdominerade tekniska världar. I tolkningen 
och analysen av deras berättelser väver jag in andra kvinnors.   

Bakgrundsscenens instängdhet 

Dorotea, har jag valt, för att hon skapar två olika bilder av hur tillvaron kan te 
sig för en kvinna i en mansdominerad teknisk värld. Dorotea har arbetat med 
systemutveckling i mer än 5 år och mellan intervjuerna har hon bytt arbete. I 
min läsning av Doroteas berättelser växer två bilder fram, en mörk och en 
ljus. Den mörka är förknippad med arbetsplatsen hon lämnat och den ljusa 
med den nya. Dorotea uttrycker  förändringen på följande sätt:  
 

Jo, det känns skönt, det känns jättebra. Och det känns bra också att man har 
kommit ur det här gråa trista som jag läste om i den förra intervjun. Det var 
mörkt.…  

 
Dorotea uttrycker besvikelse över hur hon blivit bemött, som bl.a. kan för-
klaras av hennes förväntningar av att utveckling av informationsteknologi 
skulle vara ett område som var mer jämlikt än vad hon förställde sig att andra 
mansdominerade områden är.  I tolkningen av Doroteas berättelser försöker 
jag analysera genom vilka diskurser mening kommer till uttryck. I den första 
intervjun frågar jag henne hur hon som kvinna blev bemött på den dåvarande 
arbetsplatsen. 
 

                                                
172  Trots att kvinnor väljer mer varierat än män riktas fortfarande insatserna mot kvinnor. Dessutom, visar 

Gerd Brandell (1996), att andelen kvinnor är jämnfördelat mellan områden väg- och vatten, maskin, 
kemi och data/elektronik i civilingenjörsutbildningarna, samt att män väljer snävare genom att de 
flesta väljer data/elektronik. 

173  Den ursprungliga datatekniklinjen finns dock kvar med oförändrade kursplaner både i Linköping och 
Luleå. 



Gränsvandrerskor … 99 

 

D: Jag ser bara nackdelar.  
C: Kan du konkretisera det, du har gjort det med de här exemplen men? 
D: Jo men, mycket av min arbetsroll i och med det här med att vara bakgrundsfigur 

man får aldrig chans med att ta mera ansvar eller vara projektledare eller någon-
ting. Det beror på att man är kvinna, tror jag. En del personer som har kommit in 
efter mig, som är män, de har fått  projektledarroller, mycket mera ansvar, vara 
mer i hetluften och har chans att påverka, att ta beslut mycket mer än jag har. 

 
Att vara bakgrundsfigur innebär för Dorotea att inte få mer ansvarsfulla 
arbetsuppgifter, kunna påverka eller att vara med och fatta beslut vilket följer 
med projektledarskap. Könet är en skiljande faktor för Dorotea när hon för-
klarar positionen på bakgrundsscenen. När jag i sammanhanget frågar om hur 
hon tror kvinnor generellt har det i branschen återkommer hon till könets 
betydelse. 
  
 Jag känner mig otroligt besviken. Jag gör det. Jag tycker att det är en käpp i 

hjulet att vara kvinna. Jag tycker det. 
 
Dorotea tycks inte tvivla på sin kompetens utan orsaken till positionen på 
bakgrundsscenen förklarar hon genom sitt kön - som kvinna blir hon gjord 
till den Andra. Att vara kvinna är vad som särskiljer och att inte utses till pro-
jektledare är exempel på chefernas val och hur åtskillnaden visas. Manliga kol-
legor även de som anställts efter henne finns däremot på förgrundsscenen. I 
den andra intervjun återkommer jag till Doroteas förväntningar inför arbetet 
på den tidigare arbetsplatsen om att det skulle vara mer jämställt. 

 
D: Jo, ja det jag trodde i och med att det var en ny organisation  så skulle det vara 

mer modernt och mer nytänkande, men det tycker jag inte att det var. Men jag 
tror inte att det bara beror på att den här myndigheten ligger bakom utan att det 
även beror på ledningen. 

C: Jo för du säger: "Och sedan är det bara chefer från industrin." [I intervju 1] 
D: De hade mycket gammalt tänkande. 
C: Hur, vad menar du när du säger att de har mycket gammalt tänkande? 
D: Ja, men så som det var förut att kvinnan skulle var hemma, kvinnan skulle inte 

vara ute och arbeta. 
C: Så du menar att det avspeglar sig i hur det var för kvinnorna på Företag 2? 
D: Jo jag tycker det. Jag har en så väldigt negativ bild av den arbetsplatsen. 
 
Chefernas föråldrade syn på kvinnor är tolkningar som Dorotea gör om orsa-
kerna till situationen på den tidigare arbetsplatsen. Det innebar bl.a. att hon 
inte ansåg sig få tillräckligt utvecklande arbetsuppgifter. Diskursen om en 
otidsenlig kvinnosyn, i vilken Dorotea placerar cheferna på den f.d. arbetsplat-
sen, står i motsatsförhållande till diskurs om jämställdhet som hon talar genom. 
Det bidrar troligen till att hon kan finna förklaringar utanför den egna 
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personen. Dorotea tillskriver ledningen ett stort ansvar för hur jämställdhet ska 
kunna uppnås på en arbetsplats och givetvis vilar ansvaret på dem. Genom att 
t.ex. välja män till projektledare visas innebörden i vad de menar och hur de 
förhåller sig till kvinnor. Ledningen har stort inflytande över normsättandet på 
arbetsplatsen, men är inte allena rådande eftersom gemensamma värden formas 
i samspel med andra aktörer som t.ex. de kvinnor och män som finns på 
arbetsplatsen, men också från krav utanför som familj eller t.ex. lagar och för-
ordningar som råder i samhället.174 På Doroteas arbetsplats tycks dock inte 
diskursen om jämställdhet, som genom ett omfattande jämställdhetsarbete 
sedan 1970-talet kan sägas vara dominerande i det svenska samhället, ha trängt 
undan en otidsenlig syn på kvinnor. Manliga arbetskamraters bemötande 
aktualiseras i den andra intervjun när Dorotea berättar hur samarbetet med 
projektledaren fungerar och hennes notering vid genomläsningen av den 
första, om att hon inte är en snäll flicka.  
 
D: Nej men det är jag inte heller, jag är ingen snäll flicka. /…/Jo, men nej jag är inte 

det, jag vet det. 
C: Jag menar inte att du ska vara en snäll flicka heller. 
D: Nej.   
C: Jag tycker det är bra. 
D: Jo. 
C: Ja...tror du att han hade förväntningar på det att du skulle vara snäll flicka som 

ställde upp? 
D: Jo, jag tror, det var lite så...att lilla flickan, det var så man bemöttes. 
 
och att informationsteknologiområdet skulle vara mer jämställt: 
 
D: Mycket av det i förra intervjun det är utifrån den arbetsplatsen. Och ja...jag tycker 

inte att det kan...det kan inte motsvara hela eller jag tycker inte att det gör det, det 
motsvarar inte...för på förra stället...jag tyckte det var mer som, ja i 
omklädningsrummen innan en fotbollsmatch. Den stämningen och jargongen 
bland killarna och den stämningen upplever inte jag nu, jag gör inte det. 

 
Förhoppningarna om att jämställdhet skulle råda i en relativt ung bransch och 
en ny organisation grusas ytterligare genom manliga kollegor som också ut-
trycker otidsenliga syner på kvinnor. Dorotea konstaterar att kvinnor som 
träder in i manliga domäner kanske betraktas som hotfulla. Ett sätt att vakta 
reviret som uttryck för en arbetskultur medför att hon möts av jargongen hon 
förbinder med fotboll och kulturen i omklädningsrummen samt att se ner på 
kvinnor "killarna på något sätt såg ner på tjejerna" och “att lilla flickan, det var 

                                                
174  Se sid. 77 om formandet av arbetskulturer och extern kravs betydelse. 
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så man bemöttes“.175 Men som jag hävdat tidigare är individer inte lydiga 
redskap under diskurser, eftersom de formas, förändras och omformuleras 
genom människors aktiviteter. Doroteas f.d. manliga kollegor hade valmöjlig-
heter och genom att inta liknande positioner som cheferna fick de bekräftelse 
(Hollway, 1989). Det visade sig i att cheferna valde män till projektledare. Det 
bidrog till ytterligare marginaliseringar av jämställdhetsdiskursen. En jargong 
liknande den Dorotea mötte, framkommer också i en annan kvinnas berät-
telse. Jag frågar Lena om det finns några för- eller nackdelar av att vara 
systemutvecklare och kvinna. 
 
 Jag har inte känt mig särbehandlad. Jag har inte upptäckt att jag inte får gå på 

de kurser jag vill. Det är barnen som har hindrat mig i så fall att, att jag har 
undvikit i så fall. Men det var lika villkor. Det är klart inför fester då går de 
och badar bastu och dricker öl i bastun och så, det gör jag aldrig, är med på 
typ som. Ja och sedan kan det bli, tidigare så var det, var jag enda tjejen. 
Och det har jag varit på Affärsverket också jag var i pojkgrupper och så och 
e...det blir det här militärsnacket. Det kan bli de här orena historierna och, 
vid fikabordet och så där men inte så att, jag har aldrig varit trakasserad eller 
så. 

  
Att befinna sig i praktiker, i vilka diskurser som den ansvarsfrie chefsdiskursen 
och en otidsenlig kvinnosyn formar och formas, skulle ha kunnat bli för-
ödande för Dorotea och hennes självkänsla. Antydningar till begynnande 
frustrationer framkommer också genom hennes tvivel som hon  uttrycker i 
den första intervjun, när hon fortfarande är anställd på den f.d. arbetsplatsen:  
 

Jag låter negativ, i morse sa jag till min sambo, att hade jag vetat det jag vet 
idag, då hade jag aldrig gått på högskolan. 
 

Men också när hon tänker tillbaka på hur hon hade det på Företag 2: 
 

Jag tyckte man blev tillplattad där just det att man kände sig helt tillstängd i 
ett hörn. 

 
Dorotea visade dock en styrka som medförde att hennes tillvaro inte var helt 
hopplös, i och med att hon genom jämställdhetsdiskursen kunde formulera sin 
protest. Hon var inte slav under det rådande utan kunde på liknande sätt som 
f.d. manliga kollegor välja position, vilket hon också gjorde genom att inte 
finna sig i orättvis behandling av projektledaren och hans försök att ha henne 
som hjälpreda. Men hon visade det också genom att gå till chefen och påtala 
otillfredsställelsen med sin dåvarande arbetssituation. Hon hänförde inte 

                                                
175  Se Lloyd och Newell (1984) som beskriver hur branschfolket utvecklar en specifik jargong endast 

förståelig för insiders, samt Christina Mörtberg (1994) om arbetskultur bland systemutvecklare. 
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förhållandena som rådde på den f.d. arbetsplatsen till den egna personen utan 
till omgivningen och deras förståelser av kvinnor som något negativt. 

Doroteas tillvaro kan beskrivas som motsägelsefull. Hon möts av diskurser 
i form av kampanjer och projekt vars syfte är att få fler kvinnor att välja forsk-
ning och utveckling av informationsteknologi. Å andra sidan möter hon 
chefers och manliga kollegors förhållningssätt som är diskriminerande. Genom 
att väva samman olika positioner och identiteter lyckas Dorotea hålla 
paradoxen mellan identitet och differens vid liv och leva sig in i den. Att 
formas till systemutvecklare och kvinna innebär intagandet av en traditionellt 
manlig dominerad sektor och därigenom överskridandet av gränser. Det kan 
innebära marginaliseringar, vilket i och för sig inte är något unikt för Dorotea, 
utan som alla människor erfar genom deltagande i många olika praktiker - 
sociala världar. De får mer eller mindre tydligt erfara marginaliseringar (Star, 
1991). Men genom att hänga i klyftan mellan kategorier och vägra det säkra - 
att bli fångad176, erhålls förmågan till samtidig förståelse. Eller med Stars ord: 

 
It’s not so much that women have been left out, but that we were both in 
and out at the same time.177  

 
Haraways cyborg, som jag introducerade i avsnittet Poststrukturalistiska strate-
gier178 liksom i presentationen av Eva, är en hybrid mellan organismer och 
maskiner. I metaforen finns antaganden om att gränser mellan subjekten, deras 
kroppar och “världen utanför“ på ett drastiskt sätt getts nya gestaltningsfor-
mer. Den är ett redskap till förändringsarbete och distansering bortom en fast 
nollpunkt (Star, 1991). Är det så att Dorotea befinner sig tillsammans med 
Eva179 i cyborgen och i monstrets mage varigenom hon tolkar sin tillvaro som 
systemutvecklare och kvinna. 

När solen återvänder kommer ljuset tillbaka 
Eftersom Doroteas f.d. chef inte ansträngde sig för att ge henne andra arbets-
uppgifter, insåg hon att: “jag måste söka ett annat jobb för att så här kan jag 
inte ha det“. Hon söker och får ett nytt arbete och bytet kan jämföras med 
ljuset som återvänder med solen om våren. Så här uttrycker sig Dorotea om 
förändringen:  
 

Jo, det känns skönt, det känns jättebra. Och det känns bra också att man har 
kommit ur det här gråa trista som jag läste om i den förra intervjun. Det var 
mörkt... 

                                                
176  Olsson (1991:132) 
177  Star (1991:50). Se också Anzaldúa (1987) om hur deltagandet i olika kulturer och sociala 

sammanhang ger färdigheter att varandra mellan dessa . 
178  Se sid. 34. 
179  Se sid. 80. 
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Anledningar till ljusare tillvaro går att finna i hur den nuvarande chefen strävar 
efter att åstadkomma jämställdhet vilket får Dorotea att känna sig mer tillfreds. 
 
D: Jo, jo, jag tyckte man blev väldigt tillplattad där, just det att man fick inget ut-

rymme och sedan att man kände sig helt tillstängd i ett hörn. Men jag tror att det 
beror mycket på ledningen för att där jag är nu så ...den chef vi har han ser gärna 
att det också är kvinnor. Han är också noga med att betona om någon säger: "Ja 
men han" då säger chefen "eller hon", så han är väldigt...öppen i de här...i de 
banorna, att det behöver inte alltid vara en han, utan det kan likaväl vara en hon. 

C: Nej, just det. 
D: Utan det kan likaväl vara en hon.  
C: Hur är det med de andra där då? Dina arbetskamrater? 
D: Jo, jag tycker att chefen färgar hela organisationen. Det blir det. Jo, nej jag känner 

inte alls på samma sätt som jag kände på förra stället. Det gör jag inte. 
 /…/ 
C: Om du jämför cheferna? 
D: Ja det är helt olika. Helt olika chefer. För den chefen jag har nu han värdesätter 

familjen, han har varit pappaledig ...och han kan inte...det är familjen som 
kommer i första hand. Som till exempel kan jag nämna. Vi hade en fest nere i 
Stan en fredag kväll och han for inte. Det var för familjen, han ville hellre vara 
med sin familj. Och den andra chefen jag hade...det var jobbet som han värde-
satte. Det var jobbet som kom i första hand. 

 
På den nya arbetsplatsen tolkar Dorotea sin tillvaro genom diskurser om jäm-
ställdhet och den moderne mannen, vilka på ett bättre sätt tycks överens-
stämma med hennes föreställningar. Det kommer till uttryck genom en posi-
tivare och mer tillfredsställande bild av hur tillvaron ter sig nu i jämförelse 
med den tidigare arbetsplatsen:  
 

Vi nu då på nya jobbet det är ett annorlunda, man jobbar som på samma 
nivå allihop, det är som inte det här hierarkiska.  
 

Doroteas nuvarande chef delar sitt ansvar mellan arbete och familj genom att 
utnyttja rätten till föräldraledighet och ibland prioriterar han familjen180 istället 
för arbetet. Jämställdheten mellan kvinnor och män finns integrerad i hans 
ageranden vilket framgår av hur han skapar mening genom att uttrycka: “det 
kan likaväl var en hon“. När Dorotea uttrycker “Men jag tror att det beror 
mycket på ledningen“ reflekterar hon över nuvarande situation och tänker 
tillbaka på den tidigare arbetsplatsen. Hon poängterar vikten av chefens roll 
som normsättare och påverkan på manliga kollegors förhållningssätt (Hollway, 
1989). Att Doroteas och chefens förståelser av jämställdhet överensstämmer 

                                                
180  Se t.ex. Åström (1990) som i en studie av tre generationer av män konstaterar att unga män och 

framför allt de med en högre utbildning har en förändrad inställning till yrkes- och familjeliv.  
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har stor betydelse för hennes välbefinnande på den nya arbetsplatsen. Det 
tycks inte heller vara en läpparnas bekännelse eftersom han också visar det 
genom görandet och handlandet.  

Inom informationsteknologiområdet finns tendenser till att chefer i högre 
grad har börjat efterfråga kvinnor (Avner och Gunnarsson, 1992, Blomkvist et 
al, 1994, Gunnarsson och Mörtberg, 1994). Den är inte bara uttryck för 
bristen på arbetskraft utan kan också ses i ljuset av förskjutningar av den 
svenska jämställdhetspolitiken från olika/lika villkor till hävdandet att kvinnor 
utgör potentialer på grund av specifika förmågor och erfarenheter. Vi kan se 
fenomenet inom olika områden i det svenska samhället, vilket också visar sig i 
efterfrågan av kvinnor. Holm kategoriserar olika feministiska inriktningar, 
med hjälp av dikotomin olikhet/likhet i en svensk kontext, som jag presente-
rat på sid. 31. Men däremot framgår inte kvinnocentreringens starka ställning, 
som bl.a. har medfört uppvärderingar av förmågor, erfarenheter och kunska-
per som kvinnor förvärvat i göranden i yrkes- och familjeliv. Forskningen har 
bidragit till förskjutning från rättvise- till kvalitetsargumentet (Trojer och 
Gulbrandsen, 1996b) och föreställningar om att kvinnor utgör potentialer i 
skapandet av en bättre värld och hopp om utvecklingar av andra system och 
teknologier. 

Likt regnbågens alla färger varierar kvinnors bilder 
När Dorotea skapar sin värld i berättelserna ger hon uttryck för både en mörk 
och en ljus bild av hur hon formas i en mansdominerad teknisk värld.  Trots 
att rådande diskurser verkar negativt mot henne på den tidigare arbetsplatsen 
kommer de dock inte att dominera henne helt. Samexistensen av andra mer 
marginaliserade diskurser medför att Dorotea mobiliserar och erhåller styrka 
varigenom de dominerande kan ifrågasättas (Gavey, 1989). Att det både kan 
vara motsägelsefullt och frustrerande som systemutvecklare och kvinna fram-
går av Doroteas berättelser och liknande bilder framkommer i intervjuerna 
med andra kvinnor. Cecila, menar att könet innebär fördelar och hon säger: 
  

Fördelen att vara kvinna idag det är att vi bygger systemen för kvinnor. Å då 
tror jag att det är en fördel att vara kvinna för jag har lättare att förstå rädslan 
för tekniken än vad jag ser mina kollegor har idag. Jag kan hantera den 
rädslan på annat sätt än mina kollegor i huset. 

 
Cecilia uttrycker en avvikande mening som kan förstås som systembekräftande 
genom påståendet om kvinnors rädsla för teknik. Jag återkommer till hennes 
ståndpunkt i mötet med Barbro.181 Någon enhetlig bild av hur kvinnorna 
skapar och skapas går inte att finna bland de kvinnor jag intervjuat. De olika 

                                                
181  Se sid. 108 ff. 
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bilderna kan bäst illustreras med hjälp av regnbågens olika färger och oklara 
gränser, vilket kan sammanfattas med vad Helena uttrycker: 
 
 Ja, det är väl, ibland så är det mycket fördelar och ibland så är det nackdelar 

Man kan väl se det på olika sätt. Man skall helst inte, men det är man sällan 
som konsult, man skall helst inte vara i en bestämmande position, man skall 
helst vara i en med-bestämmande position då har man fördel./ / Nej, jag vet 
inte, nej, det har nog varit ganska lika för mig där jag har varit, men 
generellt har det varit så att som tjej är det, är det bra om du bara är 
medarbetare. Så har det varit oavsett om det varit mot mig när jag varit 
konsult eller anställd, generellt är det så. Är man karl så är man mer chef än 
vad man är som kvinna för att e... man kan inte lika mycket fast man 
egentligen kan det hur skall jag säga det är någonting som är bara vedertaget 
och det är tråkigt på något sätt, men så är det. 

 
Mer påtaglig är dock bilden av hur de intervjuade kvinnorna ibland hade 
svårigheter att finna ord för vad det menar som t.ex. Margareta: 

 
Ja, jag tror alltid att kvinnor är alltid lite, lite på sidan om, det tror jag nog. 
De borde inte vara det. Jag tycker nog inte att det är någon skillnad när man 
jobbar, men i slutändan då är det skillnad. 

 
Margaretas svårigheter kan vara uttryck för språkets begränsningar genom 
vilket hon uttrycker mening (DeVault, 1990).182 Och kanske är det som 
Magnusson183  menar när hon formulerar påståendet om att jämställdhet tycks 
råda trots att statistik visar en annan bild av förhållandena. Den rådande jäm-
ställdhetsdiskursen begränsar oss och vi talar i och genom den vilket innebär 
att det blir omöjligt att ge mening åt innebörden av våra erfarenheter som 
avviker från diskursen. Ytterligare ett exempel från min studie är Gunilla som 
säger:  
 

Jag tycker inte att jag har märkt något särskilt varken på Företag C eller här 
så tycker jag att jag har blivit behandlad på något annat sätt. Det var på 
Företag A. 

 
När jag i den andra intervjun ber henne utveckla påståendet för att kunna få 
förståelse av vad hon menar med att hon inte blivit behandlad annorlunda 
säger hon: 
 Ja, jag har inte blivit behandlad...behandlad på något annat sätt än killar, 

men vi har sämre möjligheter till avancemang och sådant. Nej, men jag 
tänker inte på att bli behandlad, det är hur jag...att bli behandlad det tänker 

                                                
182  Se också diskussionen i reflektionen över mina intervjuer på sid. 52ff. 
183 Eva Magnussons seminarium Feminism och psykologi - ett omöjligt äktenskap? vid Centrum för 

kvinnoforskning, Luleå tekniska universitet, den 19 mars 1996. 
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jag mer på hur man pratar med mig och hur man lyssnar på mig och... Ja, att 
man behandlas på samma sätt, att man...lika lön för lika arbete och alla de 
här gamla klyschorna. Att man lyssnar, att ledningen lyssnar och att man får 
stimulerande arbetsuppgifter och... 

 
Gunilla har blivit behandlad på samma sätt som manliga kollegor men trots 
det har kvinnor sämre möjligheter till avancemang. Att bli behandlad på 
samma sätt innebär för Gunilla att ledningen lyssnar på henne, att hon får sti-
mulerande arbetsuppgifter samt att hon har lika lön. Jag tolkar in motsägelser i 
vad Gunilla uttrycker i utsagan ovan. Vad innebär det att bli behandlad på 
samma sätt men att trots det ha sämre möjligheter till avancemang? Vem är 
det som väljer och vilka är kriterierna för avancemang? Min/a identitet/er 
formas inte bara som resultat av mina erfarenheter utan är också beroende av 
vilken betydelse de grupper av människor jag konfronteras med direkt eller 
indirekt tillskriver dem. Dorotea menade att ansvaret för jämställdheten vilar 
på cheferna och deras göranden och handlande genom vilka gemensamma 
värden konstrueras som de anställda har att förhålla sig till. I analysen av hen-
nes berättelser har jag hävdat att cheferna har betydelse men att de inte är 
allena rådande och att det finns andra aktörer som skapar mening. Diskurser är 
inte slutna system utan är invävda i varandra och därigenom formas och 
omformas diskurser både av chefer och anställda men också av och i andra 
praktiker. För att försöka få en ökad förståelse av problematiken får vi lyssna 
till Annika som uttrycker sig på liknande sätt som Gunilla. 
 
A: Ja, det är väl både och skulle jag vilja säga. Det är, man måste nog konstatera att 

det tyvärr inte är jämlikhet. Jag tror inte det finns någonstans i det här samhället. 
Det är bara att konstatera så att det är väldigt svårt att få, att komma lika långt och 
att få lika lön för samma arbete. Det är, det är svårt. Det är bara att konstatera att 
det är djupt rotat i samhället. Fördomar och även om man inte ut.., alltså märker 
det till daglig dags så där. Jag kan inte påstå att jag direkt. Jag har aldrig någonsin 
under olika arbeten känt att när man kommer ut till kund eller så där att man blir 
sämre behandlad eller att de ser förbi en  eller så utan där märker och ändå jobbar 
jag rätt mycket mot Utland och det har fungerat väldigt bra faktiskt och de 
respekterar en men det beror väl lite på hur man själv är men ibland så, så märker 
man ändå av det där att det är. Man får nog jobba hårdare tror jag för att. 

C: På vilket sätt  menar du att man får jobba hårdare? 
A: Ja det är en.., ja dels så, så är det svårt att komma upp till samma lönenivå. Det är 

en sak och sedan är det inte lika många tjejer som får chefsbefattningar heller. 
Projektledare det, det finns men jag tror att de som har dessa befattningarna har 
nog jobbat många gånger har de jobbat mer än vad de flesta killar behöver göra 
för att komma upp på samma sätt. 

 
När Annika distanserar sig från den omedelbara närheten och talar i mer 
generella termer menar hon att förhållandena är ojämlika, men närmandet till 
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den egna situationen ger henne svårigheter. Det framgår av att hon menar att 
hon inte blir behandlad annorlunda än vad manliga kollegor blir. Jag tolkar 
innebörden i Gunillas utsaga på liknande sätt som Annikas - närheten ger 
uppenbara svårigheter att artikulera subjekts positionen. I utdraget från inter-
vjun med Helena framkom att en kvinna erhåller fördelar om hon intar posi-
tioner som med-bestämmande inte som överordnad. Kan det förklara motsä-
gelserna i Gunillas och Annikas berättelser? När intervjuerna genomfördes 
arbetade båda som projektledare och därigenom hade de positioner som i 
enlighet med Helenas resonemang skulle medföra nackdelar. Annika hävdar 
också att kvinnor får arbeta hårdare för att tilldelas projektledarskap. Däremot 
ger varken hon eller Gunilla uttryck för direkta orättvisor som de drabbats av 
som individer. Är det för att Dorotea, till skillnad från Annika och Gunilla, 
inte är projektledare som hon hävdar könets betydelse för placeringen på 
bakgrundsgrundsscenen? Det kanske har betydelse, men förståelsen är inte 
tillräcklig eftersom Dorotea inte heller är projektledare på den nya arbetsplat-
sen. 

För att undvika cirkelresonemang avslutar jag för tillfället min undersök-
ning om identitet/differens, men konstaterar att genom jämställdhetsdiskursen 
kunde Dorotea ge mening åt protesterna och motståndet och på den nya 
arbetsplatsen talade hon i den för att uttrycka tillfredsställelse. Att arbeta med 
utveckling av informationsteknologi, innebär för kvinnor överträdelser till 
område som traditionellt dominerats av män. I ett dikotomiskt tänkesätt be-
traktas gränsöverskridande inte som resurser för andra förståelser och kunska-
per. Men att vandra mellan kategorier och kulturer innebär översättningsar-
bete som vägar för lärande. Därför är dialektiska tänkesätt som håller para-
doxen identitet/differens vid liv vägar till andra förståelser i feministiska för-
ändringsarbeten och överskridandet av nuvarande könsrelationer. Förflytt-
ningar från bipolära skillnader som möjliggör närmandet av the science question, 
som innebär att forskning om kvinnors villkor och förståelser av kön kom-
pletteras med forskning om översättningsproblematiker dvs. kunskapspolitiska 
frågeställningar.  



108 (De)Konstruktion 

Spår av rädsla hos andra kvinnor 

Varför är antalet kvinnor som väljer tekniska utbildningar och yrken relativt 
lågt trots olika förändringsförsök? För att tillföra ytterligare aspekter till en 
komplex fråga har jag valt ett utdrag från intervjun med Barbro, som har 
arbetat med utveckling av informationsteknologi i mer än fem år. Utdraget är 
taget från intervjun där hon reflekterar över Erikssons (1989) beskrivning av 
hur systemutvecklare karaktäriserar sina yrken och informationsteknologi-
området.184 Barbro instämmer i att yrkeskåren är ung, har ett starkt teknik-
intresse och har en hög tilltro till teknikens möjligheter. Om arbetstider 
menar hon: “att det är lätt för yngre som är ensamma att jobba hur mycket 
som helst. De ser hur mycket de tjänar“.  Att människor i branschen skulle 
vara omedvetna om arbetsmiljöfrågor menar Barbro gäller generellt för 
personer som arbetar på kontor. Jag frågar henne huruvida bilden påverkar 
ungdomar som står inför valet av utbildning. 

 
B: Jag tror det är ganska slumpmässigt men jag tror, mer tekniskt ett yrke är desto 

färre tjejer väljer det. 
C: Varför tror du det? 
B: Dom är rädd för teknik av någon orsak. Jag vet inte varför. 

 
I ovanstående citat reflekterar Barbro över bilden av databranschen och 
huruvida den har betydelse för ungdomars val av utbildning. Generellt menar 
hon att valen sker slumpmässigt och oberoende av några föreställningar om 
yrken och branscher. Däremot konstaterar hon att “ju mer tekniskt ett yrke är 
desto färre kvinnor“ och anledningen är att “dom är rädd för teknik av någon 
orsak.“. Min fråga är genom vilka diskurser185 mening kommer till uttryck i 
Barbros berättelse. Barbro intar kvinnors positioner i diskursen kvinnor och 
teknologi är inkompatibla genom att hävda deras rädsla för teknik. Hon pla-
cerar kvinnorna på andra sidan av gungbrädan, på differensens sida, genom att 
förvandla dem till en negativ identitet. Som kvinna med ett tekniskt yrke 
distanserar hon sig från dem i en manlig diskurs med en kvinnlig metafor186. 
Genom att välja ett yrke och därigenom ta steget över till mansdominerade 
områden överskrider kvinnor gränser, som kan medföra känslan av att befinna 
sig i ett ingen-mans-land. I vissa sammanhang kan dessa kvinnor varken 

                                                
184  Se sid. 78 för Kerstin Erikssons karaktärisering av datayrken.  
185  Jag har analyserat intervjuutdraget i sin helhet i enligt med beskrivningen i bilaga 2. 
186  “Det ville være muligt her at sammenstille et utvalg af “stor passager“ fra litteraturen og filosofien, der 

kunne vise, hvordan en bestemt metaforisk omgang med kvinden, på upåfaldende men afgørende vis, 
har produceret (snarere end blot illustreret) en diskurs, som vi “historisk“ er nødsaget til at kalde den 
mandlige diskurs. Udfra de gængse forestillinger om produktion og konstituering kunne man 
omformulere det til: den mandlige diskurs er i den kvindelige metafor“ (Spivak, 1991:329) 
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identifiera sig med andra kvinnor eller med män. Det framkommer också i en 
annan del av intervjun när jag frågar Barbro vad hon tror skulle inträffa om 
det var lika många kvinnor som män på hennes arbetsplats. Hon menar att då 
kanske det blev fler kvinnor i ledande positioner och fler kvinnliga förebilder. 
Men hon konstaterar också: 
 
 Det är svårt att tänka sig. Jag kommer. Min utbildning är sån att det alltid 

varit mest killar så att det är svårt att tänka sig vad det skulle ha, hur, hur det 
skulle ha varit annars. 

 
Kvinnors rädsla för teknik återkommer i andra intervjuer som t.ex. hos 
Katarina när jag frågar henne hur hon med mer än 5 års erfarenhet av infor-
mationsteknologiområdet skulle resonera om hon stod inför valet av utbild-
ning. Hon menar att hon skulle välja samma område men är mer osäker på 
valet av utbildning. Systemvetenskaplig linje eller inte? Eftersom Katarina 
tidigare i intervjun menat att civilingenjörsutbildningen datateknik var otänk-
bar, frågar jag om hon har något alternativ. Om att kunna tänka sig datatek-
niklinjen säger hon då: 

 
Nej men jag tror att det är mycket min bild av det tekniska som har gjort att 
jag skrämt mig själv. Det är inte så svårt och inte så tekniskt. 

 
Och Cecilia som också tar upp frågan om kvinnors rädsla för teknik. Hon 
uttrycker sig på följande sätt: 

 
Fördelen att vara kvinna idag det är att vi bygger systemen för kvinnor. Å då 
tror jag att det är en fördel att vara kvinna för jag har lättare att förstå rädslan 
för tekniken än vad jag ser mina kollegor har idag. Jag kan hantera den 
rädslan på annat sätt än mina kollegor i huset. 

 
Cecilia reflekterar över interaktionen systemutvecklare och slutanvändare samt 
vilka fördelar hon har i förhållande till manliga kollegor. Som kvinna har hon 
lättare att hantera andra kvinnors rädsla för teknik. Diskursen om kvinnor och 
teknikens oförenlighet innebär att kvinnor lättare vågar ställa frågor och visa 
sin rädsla inför andra kvinnor. Inom diskursens ram finns likartade regler som 
Cecilia och de kvinnliga användarna har att följa vilket kan vara en del i 
förklaringen att Cecilia kan känna igen vad hon menar är uttryck för rädslan 
för teknik. Andra regler gäller för hennes manliga kollegor. 

Utgångspunkterna i olika projekt och kampanjer som försöker intressera 
kvinnor för teknik och naturvetenskap betraktar kvinnor som problemet. 
Trots att Barbro, Katarina och Cecilia har tekniska arbeten ger de på olika sätt 
uttryck för föreställningen om kvinnors rädsla för teknik. Diskurser som 
stödjer rådande maktrelationer tycks påverka och styra deras tankar, känslor 
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och förhållningssätt (Gavey, 1989), vilket i det här fallet medför att kvinnor 
med tekniska yrken talar om kvinnors rädsla för teknik. Eftersom vissa dis-
kurser dominerar andra medför det att alternativa marginaliseras eller tystnar. 
Dominanta diskurser återspeglar och är en del av den rådande ideologin i 
samhället vilket innebär att också de intervjuade kvinnorna har att förhålla sig 
till dem. Kvinnor med tekniska yrken uttrycker det för-givet-tagna som en 
följd av en dominant diskurs - kvinnor och teknologi är inkompatibla. Det 
leder osökt in på frågor om vetande och makt (Gordon, 1980) och dess be-
tydelse för regler och individers valmöjligheter.  

Könets betydelse i kontrasten mellan diskursen kvinnor och teknologi är 
inkompatibla och den manliga diskursen gör det möjligt för Barbro att placera 
unga kvinnors motstånd mot tekniska yrken i den förra. Men eftersom Barbro 
har ett tekniskt yrke uppstår frågorna: Är Barbro rädd för teknik? Är Barbro 
kvinna eller inte? Det hegelianska subjektet, som jag introducerat på sid. 70187, 
innebär att hon går utanför sig själv för att förstå vad som är innanför. Insikten 
om relation förvärvas genom att se sig själv reflekterad i världen, vilket 
konstituerar henne som subjekt (Ferguson, 1993). I enlighet med den 
förståelsen måste Barbro gå utanför sig själv och spegla sig i motsatsen - kvin-
nor som är rädda för teknik. Jag skulle kunna stanna här och acceptera förstå-
elsen av den första frågan om rädslan för teknik eller inte, men ett antingen 
eller förhållande är inte tillräckligt för nästa fråga. Motsägelsen visar på svag-
heten i det enhetliga subjektet som innebär att i motsättningen kräva ett för-
nekande av den ena eller andra sidan, eller av ett uppgående i syntes188. Hur 
kan motsägelsen förstås med poststrukturalistiska strategier om fragmenterade 
subjekt? Människor är medvetna om hur olika identitet skapas i olika situatio-
ner och sammanhanget i vardagslivet, samt att det åtgår ett arbete för att hålla 
samman motsägelser (Ormrod, 1995). I inledningen till den här delen redo-
gjorde jag kortfattat för begreppsparet identitet/differens och hur differensen i 
ett dikotomiskt dialektiskt tänkesätt betraktas som en negation. Men också 
hur den kierkegaardianska dialektiken håller paradoxen mellan identitet och 
differens vid liv. Paradoxen löses alltså inte upp utan spänningen hålls vid liv, 
där något möter det andra och “lever sig in och accepterar den“ - en ironins 
dialektik. Genom att motsägelsen inte löses upp kan jag konstatera, att hon 
kan vara både annorlunda och lika kvinnor. I andra sammanhang kan hon 
finna likheter med män och kanske särskilt med de som har likartade arbeten. 
Frågan om Barbro är kvinna eller inte är irrelevant och bör snarare formuleras 
“Hur kommer det sig att kategorin kvinnor existerar“189. Det innebär en för-

                                                
187  Se också Speglingar i de yttre rummen sid. 155ff. 
188  Här avser jag den hegelianska dialektiken tes-antites-syntes. 
189  Ferguson (1993). 
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ståelse som placerar Barbro mitt emellan stabila kategorier i likhet med vad 
Morweanna Griffiths190 ger uttryck för: 
 

I did not want to be a man, but I did not quite want to be a real woman 
either. My actions all showed that my self-definition was of a self different 
from most women. I had heroes and a few heroines as role models, and a 
few female friends. I was constructing a self that was a bit of an outsider, that 
could grow and live in the spaces between the stereotypes.191 

 
Är utrymmet Griffith talar om lika med att befinna sig ovanför gungbrädans 
upphängningsanordning? Eller i skärningspunkten mellan korsets två axlar? 
Att vara i rörelse är att hantera en motsägelsefull tillvaro vilket innebär att vi 
kanske inte ska sträva efter syntes utan försöka leva i paradoxen mellan kate-
gorierna. I en kultur som den svenska i vilken likheten dominerar kan det 
kanske kännas betungande men att hänga i klyftan mellan kategorier kan vara 
vägar till förståelser. Jag vill illustrera detta genom fortsättningen av Barbros 
berättelse och hur uttrycket finner sin mening. 

Att sitta på sitt rum och hacka på en dator 
Barbros förklaring till varför kvinnor väljer andra yrken än tekniska visade på 
komplexiteten i frågan genom framkallandet av många följdfrågor. Meningen 
skapas i mötet mellan Barbro och mig och hennes påstående om kvinnors 
rädsla för teknik framkallar frågan om hon anser sig ha ett väldigt teknik in-
tensivt arbete. 
 
B: Nej jag tycker inte det, inte så att det stör. Man har tekniken till hjälpmedel. Man 

utvecklar teknik eller tekniska prylar men jag tycker inte det stör mig för jag har 
otroligt mycket kommunikation med människor. Det tror jag inte folk förstår. De 
tror att alla som jobbar med datorer sitter i något rum och hackar på en dator, på 
ett tangentbord. Jag tror att, att det är den största felkällan. De tror att det är 
tråkigt, att vi har tråkigt på jobbet, att sitta där och hacka på en dator är 
jättetråkigt. Men det är inte det man gör största delen av tiden. 

C: Varför tror du man har en sån föreställning? 
B: För att det är en ung bransch man har inte kommit på att informera om vad det 

egentligen är för något. Det kanske var så för, för 10, 15, 20 år sedan. Det kanske 
var så. Då var hårdvaran hemskt dyr så man var tvungen att koda smart och det, 
det var bara de som var jätte, super intelligenta som jobbade med sånt här. Det är 
inte så  nu. Nu jobbar man. Hårdvaran är jättebillig. Programvaran kan bli hur 
stor som helst. Det gör ingenting för programvaran, hårdvaran är så billig. 
Systemen förut var ju, det var en som gjorde ett system. Nu, nu är det flera 
hundra ibland tusen människor inblandade i att bygga ett system och det är 

                                                
190  I boken Feminism and The Self: The Web of Identity beskriver Morweanna Griffiths hur hon som fysiker 

och filosof inte kunde finna sig tillrätta och kände sig annorlunda i jämförelse med män liksom med 
andra kvinnor. 

191  Griffiths (1995:23). 
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jättemycket kommunikation och många ledarroller i ett projekt. Det är inte bara 
några forskare som sitter och hackar på en dator helt okontrollerat utan det är 
mycket där emellan. 

C: Hade du den här föreställningen när du gick på utbildningen? 
B: Nej eftersom jag hade en bekant då som, som jag visste hon gick, hon jobbade på 

Företag 1 och jag visste vad hon, hon höll på med. Jag pratade med henne då så 
jag visste vad hon gjorde. 

 
Barbro använder teknik för att utveckla teknik eller “tekniska prylar“ men 
hennes arbete består också av andra dimensioner än det som vanligtvis be-
nämnas teknik. Vad hon åsyftar med teknik framkommer inte direkt utan 
indirekt. Hennes hjälpmedel är datorer med olika typer av programvaror som 
t.ex. systemutvecklingsverktyg. Inom textens ram skapas motsatta diskurser 
om meningen av systemutvecklingsarbetet  - Barbro och hennes kvinnliga 
kollega respektive människor utanför verksamheten. Jag benämner dem dis-
kursen om samarbete och kommunikation respektive diskursen om 
“hackers“192. Att utveckling av informationsteknologi skulle vara en verksam-
het i vilken människor sitter isolerade på rum och hackar på datorer överens-
stämmer inte med vad Barbro erfar på sin arbetsplats. När hon reflekterar över 
arbetets karaktär placerar hon sig utanför diskursen om “hackers“ genom att 
betona att hennes arbete kräver kommunikation liksom olika ledarroller, på 
grund av att många människor är inblandade i projekten.  

Två olika versioner om arbetets karaktär framträder också i intervjun med 
Elisabeth när hon reflekterar över den låga andel kvinnor på datateknikutbild-
ningar. Hon pekar på bristen i överensstämmelse mellan föreställningen som 
tas med från högskoleutbildningar till arbetslivet:  

 
Jag tror pojkarna blir förvånade när de kommer ut att det inte är 8 timmar 
framför en skärm utan det ställs helt andra krav när man kommer ut. Det 
viktigaste som vi, vi anställer mycket folk, det är ju, att det är en person som 
fungerar socialt. Vi tar inte gärna in en som är super teknisk, OK vi tittar 
väldigt mycket på betygen, men är det en person som har jättebra betyg och 
inte är kommunicerbar då blir han inte anställd. Det är viktigt att man 
fungerar i en grupp för att det är så stora system vi håller på med. Det, det 
går inte, vi kan inte ha en som ska göra på sitt sätt och köra på utan det ska, 
förr inom databranschen var det de som var, som inte kunde sluta. Men det 
är, man måste alltid ha någon som backup som kan ta över om någon är sjuk 
och det försöker vi köra stenhårt med på alla nivåer. 

 
En innanför och utanför förståelse kan förklara Barbros positioner i/till olika 
diskurser dvs. att se sig själv reflekterad i världen: “Dom tror att alla som job-

                                                
192  Se Erson (1992), Rasmussen och Håpnes (1990) samt Håpnes och Sørensen (1995) om hacker-kul-

turen. 
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bar med datorer sitter i något rum och hackar på en dator, på ett tangent-
bord.“ Det skulle också kunna vara förklaringar till unga kvinnors rädsla för 
yrken inom informationsteknologiområdet. Men när Barbro stod utanför eller 
snarare var på väg in i branschen placerade hon sig också utanför hacker-kul-
turen och gjorde det via en kvinnlig bekant som förmedlade en annan bild. På 
liknande sätt kan Barbro fungera som förmedlare till unga kvinnor som står 
inför valet av utbildning. Att Barbro placerar andra kvinnor i diskursen kvinnor 
och teknologi är inkompatibla, samtidigt som hon hävdar att hennes arbete inte är 
teknikintensivt “så att det stör“ finner jag paradoxalt. Kategoriseringar-
genom-dess negation193 reducerar sammanhangets betydelse och att vår 
komplicerade och motsägelsefulla tillvaro kräver komplexa förståelser. 
Harding (1986a, 1986b) pläderar för att vi ska våga det instabila och hålla olika 
tankar levande samtidigt för att kunna formulera andra förståelser och teorier. 

Att hålla paradoxer vid liv i Barbros berättelse leder till följande frågor: 
Vilken betydelse har samexistensen av diskursen kvinnor och teknologi är 
inkompatibla och diskursen om “hackers“ för att båda existerar som rådande? 
Vilka drar fördelar av diskurserna och varför tycks den senare råda över den 
som Barbro men också Elisabeth placerar sig i? Är det pojkar och män som 
bär upp diskursen om “hackers“? Vilken delaktighet har de som arbetar med 
utveckling av informationsteknologi för reproducerandet av rådande diskur-
ser? Kan människor utanför branschen ha ett större inflytande än de innanför 
och därigenom aktivt bidra till hacker-kulturens fortlevnad?  

Det möjliga samarbetet och samarbetets möjligheter 

I systemutvecklingsprojekt deltar olika intressenter och yrkeskategorier, vilket 
innebär att personer med olika intressen, erfarenheter och med olika utgångs-
punkter samverkar i konstruerandet av informationsteknologi. Jag har erfarit 
hur det i projekt kan uppstå både meningsskiljaktigheter och översättnings-
problem, men som deltagarna trots allt lyckas finna vägar ut ur. Star (1994) 
har i studier av problemlösandet bland forskare intresserat sig för hur de trots 
oenighet kring objekten de samarbetar om lyckas finna framkomliga vägar. 
Utifrån forskningen har hon formulerat benämningen “boundary object“, 
som innebär objekt som i olika sociala världar har olika mening men dock 
med en gemensamhetsbas i fler än en. Objektet blir därför identifierbart och 
utgör därigenom basen för översättningar. Att deltagare i utvecklingsprojekt 
lyckas komma vidare i konstruktionsarbetet kanske beror på att det finns ob-
jekt som fungerar som “boundary objects“.   

                                                
193  Se Harding (1986a, 1986b) om instabiliteter samt Ferguson (1993:127) om “categorization-by-

negation“. 
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Samarbetet är alltså av stor vikt för arbetets fortskridande och i samverkan 
mellan olika aktörer sker förhandlingar om gränser och innehåll i vilka tek-
nologi och kön skapas och skapar (Ormrod, 1995). I tidigare avsnitt har jag 
redogjort för Doroteas och Barbros erfarenheter av att vara kvinna och syste-
mutvecklare, och här kommer jag utifrån intervjun med Viktoria att diskutera 
vad samarbete kan innebära. Fråga om antalet kvinnor som arbetar i projektet 
leder in på frågor om samarbete. 
 
V: Ja det är jag, en, sedan har du Magdalena i Grupp S, sedan har vi en på Grupp 1, 

en på Grupp 2 och en på Grupp 3, på Grupp 4 är de två och sedan har vi haft en 
tjej på Grupp 5 men hon har flyttat till Stad 5. Vi är en, två, tre, fyra, fem, sex, 
sju. Åtta med projektassistenten. 

C: Det är Företag 3 anställda, inte konsulter? 
V: Nej det är Företag 3 anställda. Och det är första gången jag överhuvudtaget har 

jobbat med tjejer. Jag har alltid varit ensam. 
C: Du har varit ensam? 
V: Jaa, på Företag 2 var det inga tjejer som jobbade. 
C: Hur tycker du det har varit att alltid vara ensam tjej? 
V: Ja bra. Jättebra. Inga problem. Det är svårare med tjejer. Nu fungerar det otroligt 

bra med alla de som är i det här projektet men jag tycker att det är lättare att ha att 
göra med killar än med tjejer och att jobba i samma /projekt/. 

C: Varför är det lättare att jobba med killar?  
V: Ja vet inte de har, de är rakare, de är, jag vet inte. 
 
Viktoria har arbetat med systemutveckling i mer än 10 år och har varit på 
arbetsplatser som dominerats av män vilket medfört att hon “alltid varit 
ensam“ kvinna. I nuvarande projekt är situationen annorlunda i och med att 
också andra kvinnor deltar. I analysen av intervjuutdraget kommer jag inte att 
uppehålla mig vid frågan huruvida det är lättare eller svårare att samarbeta med 
män resp kvinnor, vad som intresserar mig är att försöka få förståelser av mot-
sägelserna i Viktorias utsagor. I hävdandet av att män är lättare att samarbeta 
med än kvinnor positionerar Viktoria sig i likhetsdiskursen och placerar andra 
kvinnor på gungbrädans andra sida dvs. som differenser. I en kultur som den 
svenska där likheten har starka förankringar är kanske inte Viktorias strävan 
alltför förvånande dvs. önskan efter det “normala“. Eftersom hon “alltid varit 
ensam“ kan det kanske ibland vara svårt att identifiera sig med andra kvinnor. 
Som individer i ett samhälle är vi mer eller mindre delar av förhärskande ideal 
och föreställningar. Strävan efter enighet innebär att till varje betecknare finna 
ett betecknat194 alltså en mening vilket mer eller mindre finns integrerat i våra 

                                                
194 S

s
   

 Där ”S” kallas betecknaren - på franska signifiant, medan ”s” står för betecknat - franska signifié. 
Betecknaren, S, är den påtagliga och synliga gestalten. Betecknat kan däremot inte uppfatas utan blir 
närvarande genom tecknets förmedlande funktion. 
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vardagsliv. Människor skapar och skapas i utbildningar, i professioner eller 
som deltagare i andra verksamheter. Viktorias mening  att hellre arbeta med 
män tolkar jag som strävan efter likhet. 

Viktoria talar från likhetspositionen i vilken kön blir en skiljande faktor 
dock inte mellan henne och manliga kollegor utan mellan henne och kvinn-
liga kollegor. Trots ringa erfarenhet samt att hon i pågående projekt har goda 
erfarenheter av kvinnliga medarbetare: “nu fungerar det otroligt bra med alla 
de här som är i det här projektet“, intar hon en ståndpunkt som innebär 
distanseringar från kvinnliga kollegor. Lokaliseringen och situeringen till 
nuvarande projekt innebär förflyttningar genom vilka hon närmar sig de kvin-
nliga medarbetarna.  Men efter konstaterandet om att det fungerar bra flyttar 
hon tillbaka till likhetspositionen: “men jag tycker att det är lättare att ha att 
göra med killar än med tjejer och att jobba i samma/projekt/.“ Det fungerar 
otroligt bra men det är något som gör att hon föredrar samarbete med män. 
Det leder till frågan: Bör vi förvänta oss att kvinnor som investerat i manligt 
dominerade domäner och uppnått framgångar intar andra positioner än 
strävan efter likhet? Låt oss återvända till intervjuutdraget och följa Viktorias 
berättelse för att se om det kan ge några svar.  
 

Disciplinerande förståelser 
Efter att ha redogjort för fördelar av att vara enda kvinna vilket bl.a. innebär 
att alltid vara synlig samt att bli ihågkommen, återkommer Viktoria till varför 
det är lättare att samarbeta med män. 
  
V: Men, men killarna är, de är alltid, de har inte något ..,  ytterst sällan några intriger, 

det förekommer inte så mycket och det är, jaa, jag vet inte jag tycker att det är 
bra.  Ja vet inte, jag pratade med en av konstruktörerna, Josefina, som är 
delprojektledare här /visar på organisationsplanen/. Hon tycker samma sak. Nej här 
sitter hon, hon har en tjej under sig. Hon känner också på samma sätt. Magdalena 
är vice delprojektledare här, just nu har hon hand om den gruppen för han som är 
ordinarie ska börja med ett nytt projekt. Det går bra. Men det är något nytt för 
mig att ha tjejer omkring mig i produktionsjobb. Sedan har jag sekreteraren. Hon 
är också tjej. Så jag har en till resurs.  

C: Är det  någon systemutvecklare eller?   
V: Nej hon är icke-systemutvecklare, hon har jobbat i Administrationen i fler år. Vi 

tyckte att hon kunde hjälpa till i projekten. Det behöver inte bara vara program-
merare som jobbar i projekt. Man har, när man är ett stort projekt är det mycket 
jobb som man inte behöver vara systemutvecklare för att klara av. Det är, man har 
aldrig tänkt så mycket på det att man kanske behöver lite olika typer av människor 
och det fungerar alldeles utmärkt att ha människor med liten annan inriktning 
också för att det behövs. 
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Genom att framhålla att män är rakare, samt att det förekommer färre intriger 
bland dem ställer sig Viktoria återigen på den motsatta sidan av gungbrädan i 
förhållande till andra kvinnor, vilka hon placerar i positionen som intrigma-
kerskor. I artikuleringen av den egna ståndpunkten söker Viktoria stöd av en 
annan kvinna i projektet. Hon konstaterar också att samarbetet med 
Magdalena fungerar bra liksom med övriga kvinnor i projekt. Det paradoxala i 
Viktorias utsagor är att hon som kvinna, talar om andra kvinnor som intrig-
makerskor samt söker bekräftelse hos en annan kvinna samtidigt som hon 
menar att samarbetet med andra kvinnor fungerar bra. I det här fallet kan jag 
använda mig av ironins dialektik och därigenom konstatera diskrepansen i vad 
som sägs och vad som menas. För detta använder jag mig av Haraway (1991): 
 
 Irony is about contradictions that do not resolve into larger wholes, even 

dialectically, about the tension of holding incompatible things together 
because both or all are necessary and true. Irony is about humour and 
serious play195 

 
Ironin ger möjligheter till igenkännande av gränser samtidigt som den möj-
liggör förändringsarbete. Motsägelserna gör att jag tolkar utsagorna som ut-
tryck för något mer generellt som har att göra med gängse föreställningar eller 
uppfattningar om kvinnor och män vilket kommer till uttryck i Viktorias 
reflektioner - en dominerande diskurs genom kvinnliga metaforer (Spivak, 
1991). I det här fallet förfaller det som om kvinnor som intrigmakerskor skulle 
kunna hänföras till den kategorin. Föreställningar utgör delar av diskurser som 
kommer till uttryck i människors sätt att tala och agera genom regler om 
rättigheter och skyldigheter. Kan andra kvinnor som jag intervjuat tillföra 
något till förståelsen?  Om att vissa kvinnor föredra att arbeta med män trots 
obetydliga erfarenhet säger Gunilla: 
  
 Ja, men då var, då är det förutfattade meningar som många killar har. Många 

killar säger precis så att; "Ja det vet man väl hur det är på lasarett och andra 
kvinnliga arbetsplatser, mycket skvaller och de bråkar och det är det ena 
med det tredje. 

 
Gunilla menar att män har förutfattade meningar om hur förhållandena är på 
arbetsplatser som domineras av kvinnor. Det tycks alltså finnas gängse fördo-
mar, eller som Gunilla uttrycker det “förutfattade meningar“ om hur kvinnor 
är som samarbetspartners. Jag har presenterat hur Foucaults maktanalyser har 
kan nyttjas i feministisk forskning, se sid. 85, och hur Bartky (1988) analyserar 
mode- och skönhetskomplexets disciplinerande teknologier för att få kvinnor 
att foga sig efter uppställda ideal. Disciplineringen innebär att genom 
                                                
195  Haraway (1991:149). 
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belöningar och bestraffningar kvalificera och klassificera. Men det finns möj-
ligheter att välja och inte finna sig i att vara lydig och läraktig vilket också 
många kvinnor gör vad gäller mode- och skönhetsidealen. Eftersom vi är 
delar av problemen kan vi använda delaktigheten som resurser för att också bli 
medansvariga i lösningarna (Gulbrandsen, 1995a) och därigenom göra 
disciplinerande teknologier påtagliga. Samarbetet i projektet innebär både för-
handlingar om teknologi och kön, därför  menar jag att paradoxen i Viktorias 
utsagor tyder på disciplineringar för att foga sig till det dominerande i strävan 
efter likhet. 

När Viktoria redogör för projektsekreteraren betonar hon behovet av 
“olika typer av människor“. Kanske är det lättare att reflektera över mångfald 
genom en kvinna som inte är systemutvecklare och står för något annat. Trots 
att dikotomitänkandet sätter sin prägel på hur Viktoria skapar sin verklighet 
tycks hon se fördelar med olikheter dvs. att “i växelverkan olikheter emellan se(r) 
det som berikar“. Eftersom ett dikotomiskt tänkesätt dominerar vår kultur är vi 
alla delar av det, men av intervjuutdraget framgår också att ett ömsesidigt 
överlappande kan innebära att egna identiteter inte behöver hävdas på be-
kostnad av andras differens. 

För en diskussion om kvinnors investeringar och eventuella ifrågasättandet 
av det dominerande förflyttar jag mig till min egen verksamhet - kvinno-
forskning och reflekterar över kvinnoforskningens förändringsprojekt. Den 
nordiska kvinnoforskningens vetenskapskritiska ambitioner har inneburit 
försök till förändringar av konventionell forskning. Dessutom har forsknings-
resultaten använts för handlingsunderlag i förändrings- och jämställdhets-
arbete. Däremot har diskussioner och utforskandet av vardagslivet i akademin 
i vilken vi formas och formar fått mindre utrymme trots att det vetenskaps-
kritiska programmet också innehåller målsättningar om förändringar av det 
etablerade/konventionella forskningssystemet.196 Ett förändringsarbete bör 
också bestå av reflektioner över görandets betydelse vid producerandet av 
kunskap som ett led att finna andra förståelser än etablerade för att inte riskera 
kvinnoforskningens potential som vetenskapskritiskt program. I artikeln Om vi 
har tur kan det bli värre diskuterar Aas och Gulbrandsen (1996) feministiskt 
kulturarbete på universiteten och ställer frågor om “hur grundläggande för-
ändringar i systemet kvinnor och kvinnoforskare verkligen vill ha“ samt: 

  
Ger det existerande systemet så stora belöningar att det begränsar viljan till 
grundläggande förändring?197  

 

                                                
196  Se t.ex. Gulbrandsen (1990a, 1995a), Kaul (1993), Trojer och Gulbrandsen (1996a), Aas och 

Gulbrandsen (1996). 
197 Aas & Gulbrandsen (1996:53). 
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Aas och Gulbrandsen aktualiserar frågor om kvinnoforskares investeringar och 
belöningar och huruvida de kan verka hindrande för att få till stånd föränd-
ringar i forskningssystemet. Att ifrågasätta kan innebära risker som att frånsäga 
sig privilegier, vilka är nära sammankopplade med bekräftelser om ens posi-
tion som forskare. Om investeringar och belöningar i systemet verkar hind-
rande för förändringar av forskningsverksamheter trots sådana målsättningar 
bör vi kvinnoforskare inte ställa krav och förväntningar på enskilda kvinnor. 
Trots intentioner, ambitioner och formuleringar av vetenskapskritiska pro-
gram kommer dessa frågor ofta i bakgrunden. Meriteringsfrågor prioriteras, 
som Kaul (1993) hävdar, istället för de feministiska stora och långsiktiga ve-
tenskapsprojekten som bör beakta frågor om vad vi gör, vad vi ska göra och 
hur vi ska göra för att rucka på konventionell forskning. Varför ska kvinnor ta 
risker och gå i fronten för förändringar, när kvinnoforskare med målsättningar 
om förändringar av systemen har svårt att få tillstånd sådant arbete? 

Att balansera vardagslivet 

Kvinnorna i min studie, påbörjade sitt yrkesarbete efter det att efterfrågan på 
arbetskraft och jämställdhetsåtgärder medfört förändringar av lagar och försäk-
ringar, med syfte att underlätta kvinnors yrkesarbete. Många reformer har 
blivit en självklarhet, vilket gör att vi glömmer bort hur förhållandena varit 
tidigare. Trots de senaste årens strukturomvandlingar med en ökad arbets-
löshet är kvinnors yrkesarbete en självklarhet i dagens Sverige, vilket innebär 
att de som väljer familjearbete tillhör undantagen. I den politiska jämställd-
hetsdebatten brukar barn och hem ses som hinder för kvinnors förvärvsarbete. 
I en studie av kvinnors vardagsliv tog Tora Fribergs (1989) utgångspunkt i att 
se hem och barn som ett förvärvshinder. Men eftersom de flesta kvinnorna i 
Fribergs studie såg ett positivt värde i att kunna kombinera yrkes- och famil-
jearbete, konstaterar hon att sfärerna berikar varandra. I tolkningen av Fribergs 
slutsatser finns olika förståelser och en av dessa går att finna i det som Eva 
Magnusson (1996b) menar utgör modeller för moderna kvinnor198  dvs. att 
vara framgångsrik både i arbetet och familjen. Att de olika sfärerna kan berika 
varandra, framkommer genom kvinnor som jag intervjuat, vilka hävdar att 
erfarenheter är överförbara mellan sfärerna.199 Christine Roman (1994) 
konstaterar utifrån sin studie om kvinnors arbetsvillkor och karriärmöjligheter 
i kunskapsföretag, att för vissa kvinnor går det relativt bra att kombinera 
yrkes- och familjeliv. Det som var av avgörande betydelse var barnens ålder - 
ju äldre barn desto mindre problem. Roman beskriver problematiken i termer 
                                                
198  Modellen kan benämnas som diskursen om den moderna kvinnan. 
199  Se Mörtberg (1994) för en diskussion om kvinnors reflektion av sfärerna och huruvida de berikar 

varandra. 
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av konflikter som kvinnorna har att hantera. Magnusson (1996b) menar också 
att organiserandet av vardagslivet kan ge upphov till konflikter. Hon väljer 
trots allt att benämna det som ett balanserande, vilket till skillnad från konflikt 
illustrerar problematikens varaktighet och rörelse. Att diskutera kombinatio-
nen arbete/familj i termer av konflikter, riskerar ett fasthållande vid dikoto-
miska tänkesätt. Därigenom förblindas vi genom att motsägelser och ambiva-
lenser kan förbli dolda. Jag använder i likhet med Magnusson beteckningen 
balanserande för att den på ett bättre sätt visar på det dialektiska förhållandet i 
relationen arbete/familj.  

Förhandlingar om arbetstidens längd och förläggning är frågor framför allt 
för kvinnan i familjen. Mannen arbetar i regel heltid, vilket är något som tas 
för givet.200 Deltidsarbete brukar inte innebära några direkta problem, vilket 
också en av kvinnorna i min studie konstaterar: “det är rätt många här som 
jobbar deltid. Det är inte bara kvinnor utan det finns även, även karlar som 
jobbar 80 och 90 %. Det är inte, som jag ser det, något problem här“. Men 
det kan dock som i Linneas och Ingers201 fall innebär en indirekt diskrimine-
ring genom kravet på heltidsarbete för deltagande i utvecklingsprojekt. Bland 
de kvinnor jag intervjuat är det oftast kvinnan i familjen som arbetar deltid202 
men andra lösningar där båda arbetar deltid förekommer också.  De kvinnor i 
studien, som arbetar deltid väljer olika lösningar, som deltidsarbete med för-
kortad arbetstid varje dag eller ledighet en dag i veckan. Andra väljer heltids-
arbete eftersom de menar att organiserandet av vardagslivet blir mer tillfreds-
ställande. Deltidsarbetet är för många kvinnor endast något formellt eftersom 
de i realiteten arbetar mer på grund av övertidsarbete vilket också Roman 
bekräftar i sin studie. I förhandlingarna om arbetstiden ingår inte bara barnen 
och mannen utan också arbetsgivare och arbetskamrater. Rigmor säger föl-
jande om varför hon arbetar deltid men också om omständigheter hon har att 
ta hänsyn till vid eventuellt övertidsarbete:  
  

Jag jobbar 75 %. Det vill jag göra så länge barnen är i den åldern så att man 
får det. /…/ Jag fixar så att jag kan fara  tillbaka om det behövs. I den mån 
det går. Jag har en man som är ute och reser ibland. Jag har inte några 
föräldrar  här /…/ så jag kan inte få hjälp av dem, är han borta då brukar jag 
säga till i förväg att nu är han borta den och den veckan så då vet de /på 
arbetsplatsen/ att det inte går. 

 
I tidigare avsnitt har jag behandlat organiserandet av vardagslivet indirekt i 
Evas och Linneas berättelser203, men här kommer problematiken att göras mer 
                                                
200  Se Roman (1994) och Magnusson (1996b). Jag har diskuterat problematiken i tidigare kapitel, se 

sid. 75- 76 och sid. 82, som delar i diskursen om det könsspecifika ansvaret. 
201  Se sid. 84. 
202  Med deltid åsyftas s.k. lång deltid som innebär 75 % eller mer dvs. minst 6 timmar per dag. 
203  Se sid. 71ff och sid. 81ff. 
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explicit. Jag kommer inte att ge någon heltäckande bild av de intervjuade 
kvinnornas organiserande av vardagslivet utan har valt att skildra två kvinnors, 
Ulrika och Susanna. Till deras berättelser fogar jag in andra kvinnors utsagor. 
Ulrika har jag valt för att hon benämner balanserandet som ett mått på fram-
gång dvs. att erhålla jämvikt mellan sfärerna. Hon ser chefskapet som ofören-
ligt med vad hon karaktäriserar som framgång och strävan efter balans. Jag har 
därför valt att skildra hur en chefs, Susannas, tillvaro ter sig. Först presenteras 
utdrag ur intervjun med Ulrika och därefter Susannas. 

Att hålla paradoxen vid liv 

Ulrika har arbetat med systemutveckling sedan 1984. Hon har två småbarn 
och har därför valt att arbeta 80 %, vilket medför en ledig dag i veckan.  
Eftersom hon tidigare under intervjun berättat att nuvarande projekt inneburit 
omfattande övertidsarbete frågar jag henne hur hon brukar förlägga övertids-
arbetet. I realiteten har hon alltså arbetat mer än deltid.  
 
U: Så är det på kvällstid. Jo, jag håller på det att vara hemma en dag i veckan. Det gör 

jag. För att jag är borta så långa dagar då jag är borta. Jag är hemma onsdagar då. 
Måndag, tisdag, då är det i princip att man ser dem bara när det är Björne, när det 
är barnprogram och sedan ska de nästan gå och lägga sig.  

 /…/ 
C: Har ni några funderingar på att skaffa fler barn?  
U: Neej. Det blir det nog inte. Man kan alltid vara sugen på att skaffa  barn men det 

känns inte som att ... det är inte rätt mot barnen faktiskt så känner jag det. 
C: Varför?  
U: Nej för att när det är jul, man köper pussel och man köper spel och man ska, man 

köper slalomutrustning och sånt där och så ska man hinna, hinna vara med dem 
också och inte bara ge dem, dem här sakerna. Man ska hinna lägga pussel och 
spela spel och hinna prata med dem. Man märker på barnen hur roligt det är om 
man någon gång har tid, att man inte bara frågar dem, hur har det varit på dagis 
utan att de får, eller när det är rätt tid för dem att de får berätta. Det är då först de 
kan berätta någonting om hur dagen har varit. Det är full huggning att hinna, 
känna att man, att man hinner vara med två så ett barn till det känns, om man ska 
fortsätta med samma, då känns det inte rätt. 

C: Hur definierar du framgång? 
U: Jaa, hur definierar jag framgång. Framgång det är för mig personligen det är om 

jag lyckas, om jag lyckas balansera det här med att vara hemma så mycket att 
barnen känner att de har en mamma och samtidigt hinna med det jag har åtagit 
mig att göra på jobbet. För det märker man vissa perioder på barnen att man har 
varit borta för mycket. Man försöker göra för mycket med dem egentligen. Det 
blir hysterier kring alltihop på något vis. Man ska försöka vara så trevlig och snäll 
och ta igen det här. Och den perioden då kanske man har lyckats hinna 
jättemycket på jobbet då men då har man misslyckats med barnen alltså man 
känner. Det är inte framgång då för mig. Det ska vara någon balans där.  
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 /… / 
C: Hur uppnår du balans?  
U: Jaa, genom att stålsätta mig att, att inte försöka tänka på jobbet dygnet runt för 

den, det är, det är något som jag känner att jag har lättare och lättare för att göra. 
C: Att arbetet invaderar dig även då du är hemma?  
U: Jaa. 
 
Ulrikas berättelse kretsar kring balanserandet av yrkes- och familjeliv. När hon 
relaterar sig till barnen intar hon positionen som jag benämner diskursen om 
den goda modern, vilket bl.a. framförs genom  kravet på att vara hemma så 
mycket att barnen känner att de har en mamma. Jag väljer den benämningen 
för att jag anser att modrandet204 är det som ställer de största kraven på Ulrika 
och att hon eftersträvar att uppnå kraven som ingår i att vara en god mor. 
Hennes position skulle också kunna betecknas som del i Magnussons 
modellen om den moderna kvinnan. Men jag anser att det skulle dölja me-
ningen som kommer till uttryck i Ulrikas berättelse eftersom hon relaterar sig 
till barnen och betonar moderskapet. Hon nämner överhuvudtaget inte övriga 
sysslor i hemmet. Mannen och hur han förlägger arbetstiden finns inte 
närvarande när Ulrika formar sin värld inom textens ram. Men i och med att 
hon är borta långa dagar och kommer hem vid sextiden antar jag att mannen 
både hämtar barnen från daghemmet och lagar middag.205 Ulrika tar det för 
givet eftersom hon inte berör frågan. Diskursen om den moderne mannen 
glimtar fram genom mannens omsorg om barnen. 

För att Ulrika ska kunna uppnå jämvikt väljer hon att arbeta 80 %. Den 
lagliga rätten till deltidsarbete tycks vara en självklarhet för henne, eftersom 
hon överhuvudtaget inte reflekterar över det. Ulrika kommer hem sent på 
kvällen och har därför valt att förlägga arbetstiden så att hon är ledig onsdagar. 
Att vara en god moder innebär också att ta sig tid till samvaro med barnen, 
som att spela spel, lägga pussel och att barnen ges möjligheter att bestämma tid 
för berättandet av hur det varit under dagen. Modrandet innebär görande och 
handlande206 varigenom Ulrika formas, likväl som modrandet som social 
praktik (re)konstitueras. Eftersom hon är kvinna och mor finns förväntningar 
och föreställningar hos andra, liksom hos henne själv om vad hon bör göra. 
Trots det har Ulrika möjligheter att välja, vilket hon också gör, även om det 

                                                
204  Modrande som social praktik är enligt Ulla Holm (1993) vad mödrar brukar göra med barn. 

Mödrande är de biologiska funktionen som följer av graviditet.  
205  Mitt antagande baseras på att barnprogrammet Björnes magasin brukar visas 18.15 på TV, och att 

barnen är på dagis framkommer i Ulrikas fråga “hur har det varit på dagis“. Av hennes utsaga “man 
ser dom bara när det är Björne, när det är barnprogram och sedan ska dom ju nästan gå och lägga sig“ 
utgår jag ifrån att barnen redan har ätit middag. 

206  Holm (1993) liksom Ramírez (1995b) skiljer mellan görandet och handlandet. Att göra innebär att 
producera och skapa - poiesis. Handla motsvaras av praxis. Modrande är för Holm en fronetisk praxis 
där fronesis innebär livsvisdom, samlevnadskompetens, klokhet och omdöme. 
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ibland orsakar obalans. Idealtillståndet för Ulrika är att hålla gungbrädan i 
balans mellan yrkesliv och familjeliv, vilket ger tillfredsställelse och framgång.  

Den andra sidan i balanserandet innebär för Ulrika att hinna med åtagan-
den på arbetet. Hon lyckas inte alltid upprätthålla jämvikten vilket medför att 
det ibland kantrar över åt något håll. I berättelsen vandrar Ulrika mellan dis-
kurser om det problemlösande arbetet och den goda modern. Periodvis lyckas 
hon bemästra kraven och känna framgång. Andra gånger känner hon sig 
misslyckad som mor, vilket sker under perioder då hon lyckats “hinna jätte-
mycket på jobbet“. Det problemlösande arbetet invaderar Ulrika mer och 
mer, även i hemmet, vilket betyder att hon måste “stålsätta sig“, för att und-
vika risken att inte vara en god mor. Varför är systemutvecklingsarbetets pro-
blemlösande karaktär med tendenser till att invadera fritiden, mer märkbart i 
Ulrikas, Mariannes, Ninnis och i Susannas berättelser, än i övriga kvinnors? 

Ulrika är inte ensam om att försöka åstadkomma balans mellan kraven från 
arbetet och från barnen. Helena, som är ensamstående, förklarar varför hon 
ville komma i närheten av släktingar207. Helena säger följande om varför hon 
valde att flytta: 
  

Det var väl främst för att få kortare dagar, lugnare, lugnare liv för Sonen. 
Det går inte att satsa på jobb och barn, småbarn och samtidigt räcka till, utan 
jag tyckte alltid att det var både jobbet och Sonen som kom i kläm. Man 
räckte som inte till någonstans, så det var främst det. 

  
Övertidsarbete finns som tänkbart alternativ för Ulrika för att upprätthålla 
balansen mellan arbete och moderskap. Att formellt arbeta deltid, men i rea-
liten arbeta mer, är något Ulrika delar med andra kvinnor jag intervjuat. I 
strävan mellan kraven från arbetet och familjen är det ofta kvinnorna som får 
finna lösningar. I nuvarande situation tycks Ulrikas deltidsarbete vara en for-
malitet eftersom hon har arbetat mer.  Normen om heltidsarbete tycks domi-
nera och vara styrande för deltidsarbetande kvinnor, dock med ett visst mot-
stånd från kvinnornas sida, vilket för Ulrikas del betyder att hon är ledig ons-
dagar. Annika, en annan kvinna som också arbetat deltid men gått upp till 
heltid, resonerar på följande sätt om sitt val: 
 
 Det har aldrig varit någon diskussion om att jag måste gå upp till heltid, utan 

då tyckte jag själv kring jul eftersom jag märkte att vissa veckor hade jag 
jobbat 58 timmar och jag skulle jobba 30, att det var ingen idé att jobba 
[deltid] för man förlorar bara i sjukersättning /…/ för jag hade i alla fall ett 
snitt som var uppe i heltid. Så nu har jag gått upp till heltid. 

 

                                                
207  Se Friberg (1991), Roman (1994) samt Gunnarsson och Mörtberg (1994) för diskussioner om sociala 

nätverk och dess betydelse för kvinnors organiserande av vardagslivet. 
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Ett omfattande övertidsarbete får Annika att tänka om och ändra sina arbetsti-
der. Hon väljer att arbeta heltid utan att känna några direkta krav från arbets-
givare eller arbetskamrater. Däremot finns indirekta krav genom förhärskande 
föreställningar, i vilka heltidsarbetet utgör normen, vilket också kommer till 
uttryck när hon konstaterar vem som förlorar på att förkorta arbetstiden - hon 
får en lägre sjukpenninggrundande inkomst och därmed lägre sjukpenning. 
Kvinnors deltidsarbete eller frånvaro för vård av sjuka barn, tycks inte föror-
saka arbetsgivarna några problem, eftersom kvinnorna själva finner lösningar 
för att arbetet inte ska försenas. Pusslandet i samband med barns sjukdomar 
eller annan frånvaro, var orsaker som gjorde att Marianne208 drömde om ett 
vanligt jobb. Roman (1994) bekräftar hur enskilda kvinnor finner utvägar för 
att arbetet ska bli utfört, vilket innebär att problemen är ringa ur företagens 
synvinkel. 

I Ulrikas reflexion om att eventuellt skaffa sig fler barn, skymtar bilden av 
att kunna upprätthålla balans mellan arbets- och familjesfären: “det är full 
huggning att hinna, känna att man, att man hinner vara med två så ett barn till 
det känns, om man ska fortsätta med samma, då känns det inte rätt“. Ulrika 
diskuterar överhuvudtaget inte frågan om mannens ansvar, eftersom hon är 
upptagen av kraven att vara en god mor, samtidigt som hon finner arbetet 
utmanande. Trots allt lyckas hon balansera kraven genom att hålla paradoxen 
vid liv. Dock finns det gränser, vilket hon uttrycker när jag ber henne jämföra 
framgång och karriär. 
 
U: Med karriär menar du alltså att uppnå någon ledarposition eller vad menar du? 
C: Vad menar du?  
U: Jaa, med karriär så lägger man gärna in betydelsen att klättra på stegen det lägger 

man gärna i det ordet.  
C: Är det framgång?  
U: Neej, jag vill inte ha det som Chefen har det om jag säger så. Det är inte något jag 

eftersträvar, neej. Om det kan vara någon förklaring. Om man nu, jaa, för att 
karriär det är, det är, det tycker jag för mig, det är nog det första man tänker på 
det traditionella. Det är väl att man ska klättra i hierarkin och på arbetsplatsen. 
Och jag tror, neej för mig är det, jag tror inte det går att förena. 

 
Ulrika sätter alltså gränser, eftersom hon menar att en tillvaro som chefens är 
otänkbar. För att ge en bild av hur tillvaron kan te sig för en chef presenterar 
jag utdrag ur Susannas berättelse. 

                                                
208  Se sid. 90. 
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Den flexibla chefspositionen 

Susanna arbetar som chef och har tre barn, två i skolåldern och ett förskole-
barn. Hon har arbetat med systemutveckling i mer än 10 år och har mestadels 
haft chefsbefattningar - både informellt och formellt. I intervjun för hon upp 
frågan om chefskapet och dess möjligheter till frihet och flexibilitet. 
 
S: Jag tänker på en annan sak som du inte alls, du har inte ställt någon fråga om det, 

men egentligen tycker jag på ett sätt att det passar mig… Du frågade  om att vara 
chef  och ångra mig och e... det passar mig på ett sätt mycket bättre att vara chef  
och ha barn. Det låter vansinnigt men på ett sätt, då är tanken att är man chef då 
ska man slita ihjäl sig. Men dels är jag inte lika inkopplad i det dagliga jobbet. Det 
är inte, för en del saker är det förstås så, men rent generellt är andra upptagna var 
enda sekund. De är tvungna att lösa problemet, så är det oftast inte för mig. Sedan 
kan jag e... jag menar, jag tar hem ibland [arbete]. När barnen har lagt sig, som i 
går kväll t.ex. så tog jag hem [arbete] och satt ett tag bara för min egen skull.  Jag 
kan jobba lite grann i stället för att se något TV-program. Det är inte så stor förlust 
så jag kan, för det är den typ av jobb /…/ Eftersom jag inte sitter och program-
merar så jag kan alltså sitta och planera någonting för mig själv. Så jag är inte lika 
e..., jag kan också fara med barnen på barnavårdscentralen.  Jag är ganska 
noggrann med vissa möten och resor och det får inte klicka. Men i övrigt så kan 
jag, om jag ska prata med någon kan jag ändra på tiden. Så att... 

C: Det ger dig flexibilitet och frihetsgrader? 
S: Ja mycket lättare på ett sätt än om man sitter i det dagliga jobbet.  Däremot kan 

man bli pressad på ett sätt som kan vara jobbigt och som kan gå ut över hem och 
allting. Det kan man bli. Det blir man även i andra jobb, men det är ändå så att 
man ansvarar för många, så man kan bli väldigt pressad i vissa situationer med 
obehagligheter, när det är uppsägningar. Du kan bli mycket pressad. 

 
I Susannas berättelse samexisterar två olika versioner av hur det är att kombi-
nera arbete och familj; en som rör henne som chef samt hennes version om 
medarbetare. Dessutom existerar en version om hur hon bör vara som chef. Å 
ena sidan medför chefsfunktionen att kombinationen arbete och barn under-
lättas. Å andra sidan menar Susanna att det låter vansinnigt. Vari består det 
vansinniga? Jo, Susanna bryter mot det för-givet-tagna vilket åsamkar henne 
ett tillstånd av förvirring. Hon är varken lydig eller läraktig genom att uttrycka 
en avvikande mening i förhållande till det rådande, som enligt Susanna 
innebär att: “Då är tanken att är man chef då ska man slita ihjäl sig“. Susannas 
ifrågasättande av den vedertagna chefsdiskursen  hotar alltså det förhärskande, 
vilket är destabiliserande av rådande makt- och kunskapsförhållanden (Olsson, 
1989). 

Vad är det i den flexibla chefspositionen som passar bättre i balanserandet 
av vardagslivet? Till skillnad från medarbetarna är Susanna inte involverad i 
det direkta utvecklingsarbetet, vilket innebär att hon till skillnad från med-
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arbetarna inte är sysselsatt och upptagen med lösningar av konstruktions-
problem. Medarbetarnas arbete är tidsplanerat och antalet timmar som åtgår 
för lösandet av problemet redovisas genom tidsskrivning. I tidsberäkningen 
ingår också färdigtidpunkter för leveranser till kunder. Problemlösandet ingår 
ofta i ett sammanhang, med ett beroende till andra, som också är involverade i 
utvecklingen av systemet. Om någon blir försenad kan följden bli att andra 
inte kan komma vidare. Som chef har Susanna en annan position, eftersom 
hon inte är indragen i det direkta utvecklingsarbetet. Den flexibla chefsposi-
tionen medför att hon kan styra arbetet på ett helt annat sätt. Arbetsuppgifter 
kan också göras i hemmet på kvällen.  Då finns hon i närheten av barnen och 
behöver inte vidta några speciella åtgärder. Susanna behöver inte i likhet med 
t.ex. Rigmor ägna energi åt förhandlingar för att kunna arbeta övertid.  

Chefspositionen innebär alltså friheter och befogenheter, men det är inte 
bara positionen i sig, utan också att hon har andra typer av arbetsuppgifter, 
som kan utföras mer oberoende. Susannas arbetsuppgifter går lättare att kom-
binera med avbrott orsakade av t.ex. besök på BVC. Hon betonar flexibilite-
ten och frihetsgraderna som följer med chefskapet, vilket går stick i stäv mot 
rådande föreställningar om att: “är man chef då ska man slita ihjäl sig“. Men 
trots friheten, flexibiliteten och befogenheterna har arbetet inslag, som inne-
bär en press för henne och som indirekt kan få återverkningar i familjelivet. 
Här finns överlappningar mellan Susannas version och den rådande. Vanligtvis 
framställs chefskap kombinerat med barn och familj som konfliktfyllt och 
betungande. En viss ambivalens framskymtar också hos Susanna. Chefskap är 
inte entydigt och i en annan del av intervjun framkommer vilka förutsätt-
ningar Susanna har, för att utforma chefskapet. 

Den skötsamma chefen 

Att Susanna skulle missbruka sin position är inte troligt, eftersom hon är väl-
digt noggrann med att vara ett föredöme och följa regler. När jag frågar henne 
vilka krav hon ställer på arbetsvillkoren för att kunna kombinera arbete och 
familj, poängterar hon vikten av att vara som andra och följa reglementet.  
 
S: Jag får sköta mitt jobb. Jag följer alla lagar och regler och stämplar/tid/ och allting. 

Det är inte så att jag lever något annat liv. Jag följer alla regler och det är jag 
väldigt noga med eftersom jag tycker att det är hemskt viktigt även om man är en 
liten chef att vara ett föredöme så jag är hemskt noga med att följa alla regler. Och 
jag menar det är inte meningen att man ska komma och bara stämpla in och sitta 
på jobbet bara följa reglerna. Så menar jag inte. Men jag har större krav på mig än 
på någon annan och det, det följer jag men i övrigt så är det så om jag säger från 
min chef och det är, det har alltid varit så eftersom jag inte har någon chef här 
/…/. De sitter i Stad 3. Det tycker jag är mycket bra så har det varit. Jag har 
aldrig haft någon här. Jag får lägga upp det som jag vill. Och ta ledigt när jag … 
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C: Men du jobbar heltid? 
S: Jag har faktiskt en heltidstjänst nu. 
C: Men det har du inte haft tidigare? 
S: Nej jag har inte haft heltidstjänst 
C: Du har varit chef även då? 
S: Ja, ja. 
C: Så det går och vara chef? 
S: Det går att vara chef men det är frågan hur mycket man ska slita ut sig. Över 

huvud taget så är det problem om barnen är sjuka och jag har ett barn som inte är 
så friskt, det här med att kombinera det är svårt. 

C: Det är det? 
S: Mm 
C: Hur lyckas ni lösa det? 
S: Ja det är ett pusslande sedan har vi föräldrar som inte är friska heller så det är 

väldigt mycket sånt här, när man kommer hem då börjar den sociala sidan då ska 
det ringas och kollas om de lever och ja hela den vägen. /…/ 

C: Jobbar din man också heltid? 
S: Jo, sedan är jag bortrest en hel del.  
C: Ja jag vet att du sa att du reser väldigt mycket? 
S: Ja 
C: Tycker du att det är värt? 
S: Ja jag vet inte. Ja, jag tror nästan det. Jag hoppas att jag inte läser facit senare och 

ser att det var fel. Nu har jag en man som är hemma jämt. 
C: Ja, ja det är sant han reser inte? 
S: Han reser inte. 
C: Så att han får ta en ganska stor? 
S: Han tar mycket stort ansvar. Jag hinner sällan hem till middagen, han står för 

middag också. Det är möjligt att vi kanske får ändra framöver, jag vet inte. För en 
är så allergisk med mat och allting så att vi får se hur vi … 

 
Att inte ha en överordnad chef på orten och att känna tillit bidrar också till 
flexibiliteten och Susannas befogenheter att organisera och lägga upp arbetet 
efter eget huvud. Vardagslivet i form av sjuka barn gör sig påmind och i 
sammanhanget uttrycker Susanna en kluvenhet inför förhållandet, arbete och 
familj. Skyldigheter utanför arbetet, rör inte bara barnen, utan också ansvaret 
för sjuka föräldrar. Hur “pusslar“ Susanna ihop dessa världar? Både hon och 
mannen arbetar heltid. Till skillnad från mannen, är hon dock borta på grund 
av tjänsteresor, vilket innebär att han tar ansvar för barn och familj. Trots en 
viss ambivalens, tycks chefsbefattningen passa henne, vilket kanske också är 
beroende av hennes vansinniga påstående, om att chefskapet underlättar 
balanserandet av vardagslivet. I jämförelse med Ulrika, menar jag att kraven på 
Susanna, är att vara kompetent och klara av det mesta, samt dessutom ha en 
man att dela ansvaret med. Detta är ett uttryck för den moderna kvinnan, som 
ska vara duktig både i yrkes- och familjeliv. 
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Både i förståelsen av Ulrikas och också Susannas berättelser, menar jag att 
organiserandet av vardagslivet är ett pusslande, som både är berikande och 
slitsamt. Det är inte ett antingen-eller-förhållande utan ett både/och. Ulrika 
uttrycker motsägelser och Susanna ambivalens, men också “vansinne“, 
beroende på att hon pekar på alternativa förståelser av chefskapet vilket kan 
rucka på makt- och kunskapsförhållanden. En förståelse av kvinnors 
deltidsarbete kan vara att de till viss del ger upp yrkesarbetet under den tid 
barnen är små med ett successivt ökat engagemang i takt med att barnen bli 
större. I det här sammanhanget kan deltidsarbetet hänföras till ett könsspecifikt 
ansvar, vilket ställer olika krav på kvinnor respektive män. En annan förståelse 
är, att kvinnor vägrar att ställa upp och assimileras av det rådande - heltids-
arbetet som norm. Men en ensidig arbetstidsförkortning, som deltidsarbetande 
kvinnor står för, ruckar inte på dominerande föreställningar. Genom att 
använda ett dialektiskt209 tänkesätt istället för ett dualistiskt behöver vi 
nödvändigtvis inte betrakta män som norm vilket vanligtvis är fallet när vi 
utgår från kvinnors perspektiv (Harding, 1986a). I sammanhanget som rör 
frågor om organiserandet av vardagslivet bör vi kvinnoforskare också 
reflektera över vår egen lust att framställa kvinnor som skapare av en bättre 
värld genom en högre grad av ansvarstagande. Annika Forssén (1997) menar 
att vi bör vara observanta  på glidningar mot gynocentrism och essentialism 
beträffande vår lust och i skapandet av utopier. 

I dagens Sverige med en hög arbetslöshet, finns bland politiska partier 
liksom bland övriga medborgare, både diskussioner och krav om arbetstids-
förkortningar. I avtalsförhandlingar ställer fackföreningar, förutom lönekrav, 
också krav på arbetstidsförkortningar. Vi ser också hur unga män hoppar av 
karriärpositioner med hänvisning till att de vill ha mer tid för familjen. Alli-
anser med män, som tar/har ett större ansvar för barnen, kan kanske leda till 
andra livsformer. I samexistensen mellan diskursen om det problemlösande 
arbetet, den moderna kvinnan, den moderne mannen och den flexibla chefs-
diskursen, kanske vi kan skönja formuleringar av andra livsformer, som inte 
domineras av lönearbete. 

                                                
209  Här avser jag en dialektik som innebär en ömsesidig överlappning. 
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Disciplinerande teknologier 

En organisations struktur har en central roll för att skapa förutsättningar för 
kvinnors och mäns möjligheter till utveckling och lärande. Andra former för 
att organisera arbetet än dominerande tayloristiska principer har aktualiserats 
under olika tidsperioder. En teoribildning som haft stort inflytande är socio-
tekniska inriktningar som både ser till det sociala och tekniska systemet i en 
organisation. Socioteknik grundlades vid Tavistock Institute of Human Rela-
tions i England efter andra världskriget. Institutets målsättning var att arbeta 
som konsulter i industrin och teorierna som vuxit fram ur uppdragen är ba-
serade bl.a. på undersökningar i engelska kolgruvor och indiska textilföretag. 
Begreppet självstyrande grupper förknippas med sociotekniken där olika pro-
jekt och experiment fick en spridning både till Sverige och Norge. Projekt 
bedrevs i samarbete mellan arbetsgivareföreningar, fackliga organisationer och 
forskare. (Buchanan, 1979, Thorsrud och Emery, 1969). 

Utifrån forskningsprojekt och tillämpningar har en teorigenerering resul-
terat i begrepp inom sociotekniken som, sociala och tekniska system, joint 
optimization dvs. det mest effektiva sättet att uppnå integration mellan det 
sociala och tekniska systemet samt teorin om öppna system (Buchanan, 1979, 
Pasmore, 1988). William A Pasmore (1988) beskriver ett sociotekniskt per-
spektiv på följande sätt; varje organisation består av människor - det sociala 
systemet, som använder sig av verktyg, teknik, kunnande och erfarenheter - 
det tekniska systemet, för att producera varor eller tjänster som svarar mot 
kundernas krav och efterfrågan - externa faktorer. I principerna för begreppet 
öppna system ligger att organisationer som producerar varor eller tjänster inte 
kan betraktas som isolerade företeelse. De är beroende av t.ex. efterfrågan av 
varor och tjänster, kundernas krav, leverantörer, arbetskraft, miljömässiga krav 
från regeringar och konsumenter. Pasmore anser att alla öppna system är bero-
ende av den omgivande miljön för sitt inflöde och utan det kan systemet inte 
överleva. Organisationens effektivitet och kompetens ger större möjligheter 
till överlevnad. 
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Nya organisationsformer kräver att roller, befogenheter och ansvar måste 
definieras och diskuteras. I formella organisationer är gränserna tydliga genom 
att positionen i organisationen också styr ansvar och befogenheter, men i 
flexibla organisationer är gränserna däremot mer flytande. Arbetsledningen 
bör arbeta med ansvars- och befogenhetsfrågor för att människorna i organisa-
tionen ska beredas möjligheter att känna igen fysiska gränser. Lena Abra-
hamsson (1996) sammanfattar210 nya organisationsmodeller i svensk pappersin-
dustri enligt följande: 
 
• Lean production och Just-in-time 
• Total Quality Management 
• Time Based Management 
• Business Process Reengineering 
• Gränslösa flödesorganisationer 
• Total kvalitetsledning 
• Lärande organisationer 
 
Utmärkande för samtliga modeller är främjandet av flexibiliteten i organise-
randet av arbetet för att kunna decentralisera och därigenom ge bättre möjlig-
heter för människorna i organisationerna att utveckla dynamik och förutsätt-
ningar för lärande. De modeller som Abrahamsson diskuterar rör organisa-
tioner av mer permanent karaktär än projektorganisationer som jag diskuterar 
nedan. Hon konstaterar att trots målsättningar om dynamik och lärande be-
traktas organisationer fortfarande som könsneutrala dvs.  att inte problema-
tisera hur kvinnor och män hålls isär och hur vi får könsmärkningar av vissa 
positioner som manliga och andra som kvinnliga.211  

Elin Kvande och Bente Rasmussen (1990) använder begreppet könsord-
ning för att beskriva de processer som konstituerar organisationer som köns-
politiska system. De visar från studier av kvinnliga och manliga civilingenjörer 
på olika företag i Norge hur företag som var organiserade i nätverk ger 
kvinnor, men också män, större möjligheter till utmaningar och utveckling. 
Arbetsorganisationen är av betydelse såväl för kvinnors som för mäns möjlig-
heter till utveckling och karriär. Dynamiska nätverksorganisationer ger bättre 
utvecklingsmöjligheter och intressantare arbetsuppgifter samtidigt som kraven 
på den enskilde ökar. Ett högre tempo innebär att individerna, både kvinnor 
och män, måste prestera mer med övertidsarbete som följd. Det som är sty-
rande är företagsledningens ökade krav på vinst (Kvande och Rasmussen, 
1990, Gunnarsson, 1994). Martha Blomqvist (1994) konstaterar utifrån studier 
av kunskapsföretag hur företagsledningen uttrycker en önskan om att införa 

                                                
210 Abrahamsson (1996:12) 
211 Se också Kvande och Rasmussen (1990), Blomqvist (1994) och Gunnarsson (1994) om könade 

arbetsorganisationer. 
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platta organisationer samtidigt som de främjar hierarkisering genom informella 
organisationer. Om hur kraven på de anställda ökar samt vem som utgör 
normen i mer flexibla organisationer som t.ex. projektorganisationer reflekte-
rar Agneta Göransson (1992) över. Hon skriver:  
 

Vad man kan ifrågasätta är inställningen och förhållningssättet till den 
manliga normen i denna typ av organisationer - heltidsarbetande män utan 
familjestörningar - vilka ofta arbetar med projektbaserade uppdrag med tids-
press inom specialistfunktioner där de anställda kompletterar varandra212 

 
Göransson menar vidare att den kvalitativa mansdominansen kvarstår men 
organiserad i ny struktur som gör maktaspekterna mer osynliga och svårare att 
fånga. En flexibel nätverksorganisation ger möjligheter till förändringsproces-
ser men hon undrar om dessa är tillräckliga? I det här kapitlet kommer jag att 
undersöka projektorganisationens flexibilitet och sätta den i relation till hie-
rarkiseringstendenser. Därefter kommer jag att undersöka snäva tidsplaner som 
disciplinerande och kontrollerande mekanismer. 

Projektorganisation - en flexibel organisation 

Utveckling av informationsteknologi bedrivs vanligtvis i form av projekt. Det 
som utmärker projekt är att de är avgränsade, målinriktade och att verksam-
heten är tidsbegränsad. För projektorganisationer inom informationstekno-
logiområdet finns modeller och handböcker om hur projektet ska organiseras 
och bedrivas. Dessutom finns modeller för själva systemutvecklingsarbetet. 

Projekt som bedrivs inom en organisation där utveckling av informations-
teknologi inte är huvudverksamheten består av olika intressenter och med 
deltagande från olika organisationsenheter - kunder och systemutvecklare. 
Systemutvecklare, från egen verksamhet eller konsulter, kan ha funktioner 
som projektledare eller projektdeltagare beroende på vilken modell organisa-
tionen tillämpar. I vissa kommer projektledaren från den beställande enheten 
och har inte alltid kompetens inom informationsteknologiområdet och i andra 
är det systemutvecklare med kompetens av informationsteknologi. I projekt är 
människor med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser om 
informationsteknologi involverade i utvecklingen av system eller i införskaf-
fandet av standardsystem. 

I en projektorganisation är deltagarna mer autonoma och deltar i beslut på 
ett annat sätt än i mer formella organisationer, vilket innebär att två kulturer 
möts i projektorganisationen - den ordinarie och projektet. Arbetet i byråkra-
tiska och hierarkiska organisationer kontrolleras och regleras i handböcker 
                                                
212 Göransson (1992:44). 
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som enskilde har att följa. Individen förväntas vara passiv och beroende, samt 
att följa reglementet (Pasmore, 1988). I interaktioner med projektdeltagare, 
som arbetat i detaljstyrda verksamheter och som möts av projektets friare 
former, gäller det många gånger för projektledaren att nyttja pedagogiska 
färdigheter för att skapa entusiasm och kreativitet. Hur ett sådant möte kan 
utvecklas framkommer i Cecilias berättelse: 

 
Men det är jätteroligt det jag ser idag. Jag hittar pärlor i verksamheten på så 
vis att jag kommer i kontakt med folk som har varit väldigt grå och inte har 
synats. I och med projektjobbet så kanske de hamnar i en nisch där de har 
talanger att göra bra grejer så jag får vissnande växter att blomma. 

 
Fergus Murray (1993) hävdar att projektbaserat arbete utvecklar en särskild 
kultur och tempo, som innebär övertidsarbete och oregelbundna arbetstider. 
Tid- och projektplaner sätter gränser för deltagarna. Övertidsarbete är något 
reellt för de kvinnor jag intervjuat, vilket framkommit i de tidigare presen-
terade berättelserna213. Men kvinnorna menar också att de kan acceptera över-
tid under kortare tidsperioder genom utmaningar de får i projekten. Fredrika 
uttrycker sig på följande sätt om att arbeta övertid och önskan om att arbeta 
en normal arbetsdag:  

 
Det tror jag de flesta vill ha, även männen, de som har jobbat mycket och 
haft det intresset. Det går ett tag men inte hur länge som helst.  

 
Projektorganiserat arbete är motsägelsefullt i jämförelse med mer traditionella 
arbetsformer. Men det ger också möjligheter till andra sätt att organisera dag-
till-dag arbetet.  Projekt har specificerade mål och är avgränsade i tid. Alla 
aktiviteter är tidsplanerade, närvaro liksom frånvaro som t.ex. utbildningar, 
semester. Föräldraledigheter går också att planera in, vilket innebär fördelar 
både för småbarnsföräldrar och också arbetsgivare. Projektets tidsbegränsning 
medför att om någon deltagare upplever otillfredsställelse i ett pågående 
projekt finns det möjligheter att välja andra samarbetspartners i nästa, vilket 
kan medföra bättre villkor.  

En annan faktor av stor betydelse är samarbete. Projektearbete kräver täta 
kontakter både i och utanför projektet. I en organisation med breda kontakt-
ytor blir förmågan att kommunicera och skapa relationer viktiga för uppnå-
ende av projektmål med hög kvalitet. Hinder som kan förekomma är att det 
finns otydligheter i roller, ansvar och befogenheter mellan projektet och or-
dinarie organisation eftersom projektet är avskilt från den senare. Projektle-
darens förmåga att få deltagarna att lära sig nytt, samt att ta sig an nya arbets-

                                                
213  Se sid. 91  och sid. 118ff. 
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uppgifter, kan ibland hindras av gängse föreställningar i ordinarie verksamhet 
om vad t.ex. en handläggare förmår eller tillåts att göra. Cecila uttrycker det 
på följande sätt:   
 
 En av kvinnorna på sektionen har fått i uppdrag att skriva användarhand-

boken. Hon ska ha hand om utbildningen och stödet mot användarsidan. 
Bara vi får igenom det här, för vi har en kultur, en konstig hierarki. Att få 
igenom det är svårt, att lotsa fram henne, hon är handläggare. En handläg-
gare kan ingenting, hon kan framför allt inte lära sig nytt. 

 
Cecilias erfarenhet sammanfaller med vad Hirschhorn och Gilmore (1992) 
påpekar som viktiga faktorer att ta hänsyn till i mer flexibla organisationer. 
För att de ska fungera tillfredsställande måste den formella organisationens 
ansvar och befogenheter brytas upp, samtidigt som gränserna i den nya klar-
görs. 

Kvinnornas möjligheter till utveckling tycks vara bättre i projektorganisa-
tioner än i mer formella organisationer, vilket bl.a. visar sig i att de får funk-
tioner som projektledare. Däremot är antalet kvinnliga chefer fortfarande lågt. 
Projektorganisationen ger möjligheter till gränsöverskridande, som öppnar 
kontaktvägar till olika enheter, vilket ger möjligheter till skapandet av allianser 
utanför den egna enheten. Det kan ge insikter om verksamheten, som annars 
skulle vara svårare att förvärva och därigenom ge möjligheter att påverka orga-
nisationens verksamhet och inriktning. I dessa sammanhang sker förhandlingar 
om gränser och innehåll genom vilka teknologi och kön skapas och skapar 
(Ormrod, 1995). Kontakter och allianser genom projektarbete kan vara 
avgörande i valet av deltagare i framtida projekt.  Kunskaper om organi-
sationen erhålls också i analyser av verksamheten som ingår i utveckling av 
viss typ av informationsteknologi. 

Organisationsstrukturen är av central betydelse för kvinnors och mäns 
möjligheter till utveckling och karriär. Projektorganisationen tycks ge kvinnor 
större möjligheter till utveckling än en traditionell byråkratisk organisation. 
Jag kommer inte att diskutera huruvida projektorganisationen främjar kvin-
nors möjligheter eller inte. Däremot fokuserar jag fenomenet projekt-
organisation och dess motsägelsefulla sidor dvs. projektets rationella, kontrol-
lerande och målinriktade sidor och projektarbetets utmaningar genom det 
flexibla, nya och oförutsägbara. 
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Projektets paradoxer214 

Under mina år som systemutvecklare har jag deltagit i många olika projekt av 
olika storlekar och i olika funktioner. Organisationerna har varit mer eller 
mindre formaliserade och därmed har också graden av flexibilitet varierat. I 
intervjuerna framgår också att utvecklingsarbetet som kvinnorna deltar i be-
drivs i form av projekt. Projektorganisationen kan karaktäriseras som en typ 
av nätverksorganisation, vilket innebär en organisation som tycks främja delta-
garnas utveckling. Om glädjen över att få delta i projektarbete säger Linnea: 
 

Jag har jobbat i ett projekt och det tycker jag har varit en höjdare. 
 

Trots flexibiliteten och fördelar, som redovisats ovan, har jag grunnat över 
tendenser till hierarkisering och huruvida projektet i verkligheten skiljer sig 
från mer formella organisationssätt. Det är alltså paradoxen mellan det ratio-
nella och det flexibla, som kommer att diskuteras nedan. För att få en ökad 
förståelse av fenomenet kommer jag att presentera utdrag ur intervjuer. 

Min avsikt är inte att rikta någon kritik mot enskilda kvinnor och deras 
sätt att forma projektet eftersom de endast följer gängse modeller. Dessutom 
kunde det ha varit jag som beskrivit projektorganisationen Viktoria beskriver. 
 
 Ja det är jag, en, sedan har du Magdalena i Grupp S, sedan har vi en på 

Grupp 1, en på Grupp 2 och en på Grupp 3, på Grupp 4 är de två och sedan 
har vi haft en tjej på Grupp 5 men hon har flyttat till Stad 5. 

 /…/ 
Ja vet inte, jag pratade med en av konstruktörerna, Josefina, som är del-
projektledare här [visar på organisationsplanen]. /…/ Nej här sitter hon, hon 
har en tjej under sig. /…/ Magdalena är vice delprojektledare här, just nu 
har hon hand om den gruppen för han som är ordinarie ska börja med ett 
nytt projekt. 

 
Vad Viktoria redogör för är en organisation med projektledare, delprojekt-
ledare samt projektdeltagare. De olika grupperna är projektets delprojekt och i 
det beskrivna projektet finns ställföreträdare till projektledaren och delprojekt-
ledarna. Delprojekten har olika uppgifter som t.ex. konstruktion, mer system-
övergripande frågor, integration och test. Att ha ersättare motiveras med att 
det i ett projekt behövs någon som har insikter motsvarande de ordinarie i 
händelse av frånvaro som t.ex. vård av sjuka barn. Till projekt brukar också 
knytas personer som har beslutande positioner i den ordinarie organisationen 
och den gruppen benämns styrgrupp eller referensgrupp.  

                                                
214 Efter titeln på Sahlins (1996) bok Projektets paradoxer. 
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Trots flexibiliteten och utmaningarna inför vi hierarkier i högre eller lägre 
omfattning beroende på projektets storlek - ju fler människor som är involve-
rade desto högre är graden av hierarkisering. I modeller för hur projekt bör 
bedrivas finns inslag av kontroll och övervakning genom olika uppföljningar, 
deadlines eller milstolpar. Tidsplanering och uppföljning är också ett kontroll-
instrument, vilket jag återkommer till. Varför finns tendenser till hierarkise-
ring även i flexibla organisationer som projektorganisationer? Varför lyckas vi 
inte lösgöra oss från hierarkins bojor? 

Annika, som arbetar i ett litet projekt med fyra personer - två från det 
egna och två från kunden, redogör för graden av formalism respektive flexi-
bilitet i projekt: 

 
 Vi jobbar två personer och jag jobbar formellt som projektledare eftersom vi 

måste driva det i projektform. /…/ Ja, det blir det genom att vi är två 
stycken och gör precis samma saker så blir det hemskt lite projektledarskap. 
Det är uppdelat så att jag jobbar mot system som tillverkas delvis i Utland 
och testas i Utland. Han jobbar mot ett system i Stad 3. Vi har avgränsade 
arbetsuppgifter och rapporterar var och en direkt ner till personer på Företag 
4. Jag bestämmer inte vad han ska göra och utan det är mer en formell sak 
på Företag 3 att vi driver det som ett projekt. /…/ Jag gör det 
[avrapporteringar] en gång i månaden. 

 
Om varför hon föredrar mindre projekt samt att större projekt kanske kräver 
uppdelning av arbetet och mer övervakning för att hålla samman projekt-
gruppen, säger Annika:  
 
 Ja men det blir lite mer administration, uppföljning och kontroll och man 

får lättare personliga kontakter och gruppkänsla om man är fem stycken än 
om man är 60. /…/ sedan gillar jag att jobba direkt mot kund utan att ha 
många mellanled - att man själv kan jobba direkt mot kund. /… / det är 
nog mycket möjligt att man är tvungen att dela upp mer i avgränsade paket. 
Om man är få som vi är, i det här testprojektet, fyra personer, kan man styra 
om lite grann. Man behöver inte ha så statisk planering, att en bara skriver 
testprogram och en gör det och en gör det utan man kan växla lite grann. Är 
man less att göra det så kan någon annan gå in ett tag och man kan byta 
arbetsuppgifter. Jag tror det är lättare.  

 
Annika föredrar flexiblare arbetssätt med färre krav på uppföljning och kon-
troll, samt färre mellanled för att kunna ha direkt kontakt med kunder. Men 
när hon reflekterar över hur ett större projekt ska organiseras, konstaterar hon 
att det kanske kräver mer formalism och kontroller. Det medför oftast någon 
form av hierarki. 
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I boken Övervakning och straff artikulerar Foucault (1987) för hur olika former 
av övervakning och kontroll kommit att spridas till fler arenor i samhället från 
1600-talet fram till våra dagar vilket resulterat i disciplinering av våra kroppar 
till att bli fogliga. Makten lösgörs från kroppen och nyttjas för ekonomisk 
vinning samtidigt som lydnaden minskar motståndet.215 Uppdelningen av 
pestsmittade från icke-smittande216 och normala från onormala är mekanismer 
som fortfarande är verksamma i olika praktiker. Med disciplin menar 
Foucault:  
 
 “Disciplinen“ kan inte identifieras vare sig med en institution eller en 

myndighet; den är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar 
en hel uppsättning av redskap, tekniker, förfaranden, tillämpningsnivåer och 
syften; den är en maktens “fysik“ eller “anatomin“, en teknologi217 

 
För att åstadkomma läraktiga och lydiga kroppar brukas enkla medel och 
mekanismer som: den hierarkiska översynen och det normaliserande systemet 
om bestraffning och belöning. Dessa mekanismer samverkar i examensproces-
sen. Den disciplinära övervakningen fördes vidare från militäranläggningarna 
till verkstäder och fabriker genom kontroller av arbetsprocesser. Särskilda 
funktioner inrättades för de personer som fick till uppgift att kontrollera och 
övervaka dag-till-dag arbetet genom att finnas där men att organisatoriskt vara 
åtskilda från de som utförde arbetet. 
 
 Den hierarkiserade, kontinuerliga och funktionella övervakningen är för-

modligen inte någon av 1700-talets stora “uppfinningar“, men dess försåtliga 
utbredning erhåller sin betydelse genom de nya maktmekanismer den 
medför. Tack vare dem blir den disciplinära makten ett “integrerat“ system, 
inifrån förbundet med organisationens ekonomi och syften218 

 
Inom skolväsendet infördes också olika teknologier för kontroll och i exa-
mensprocessen samverkar en normaliserande granskning med hierarkisk 
översyn vilket innebär mätningar, belöningar och bestraffningar som kvalifi-
cerar och klassificerar. Processer som vi alla genomgått och deltagit i varige-
nom det normala och onormala skilts åt och stabilitet har erhållits. Mekanis-
merna i examensprocessen förbinder en viss form av maktutövning med ett 
visst sätt att utbilda vetande. Men i och med att makten finns överallt finns 
också motstånd vilket innebär att disciplineringen inte dominerar helt över 
individerna (Foucault, 1978). Gro Hanne Aas (1996) för diskussioner om 

                                                
215  Jag har tidigare redogjort för Foucaults förståelse av makt som något som finns och verkar överallt 

samt att motstånd finns överallt, se sid. 85- 87.  
216  Se Foucault (1983) 
217  Foucault (1987:251). 
218  Foucault (1987:207). 
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varför och hur betygssystemen är inarbetade, integrerade och integrerande i 
vårt samhälle. Teknologier med starka förankringar i egna erfarenheter, i 
kulturen och att betygsystem medför belöningar, menar Aas, blir till hinder 
för andra alternativ än etablerade, liksom för försök till förändringar. 

Trots att projektorganisationer är mindre formaliserade än mer traditio-
nella organisationsmodeller finns tendenser till hierarkisering. Projekt delas 
upp i delar för att underlätta kontroll och övervakning, tidsplaner och milstol-
par görs upp. Träningen i läraktighet och lydnad medför att vi formar och 
formas i enlighet med disciplinerande teknologier som medför att vi mer eller 
mindre automatiskt agerar i enlighet med dem som t.ex. i organiserandet av 
projekt. Ingrid Sahlin (1996) betecknar projektets diskurs genom två diamet-
ralt motsatta diskurser - den rationella diskursen och förändringsdiskursen. 
Den första medför föreställningar om att målet har en lösning - från ur-
sprunglig idé till planerat slut resultat. Den andra däremot innebär att allt inte 
kan förutses vid starten, att det finns mer än en lösning samt att deltagarna i 
projektet har olika föreställningar och intressen. I organiserandet av utveckling 
av informationsteknologi möts aspekter av kontroll och avgränsningar med 
gränsöverskridande, flexibilitet och oförutsägbarhet. Genom föränd-
ringsdiskursen skapas spänningar, vilka tycks minska betydelsen av den ratio-
nella diskursen. I mindre projekt typ det Annika beskriver blir den senare 
marginaliserad.  

I utvecklingsprojekt tycks deltagarna kunna leva med motsägelser eftersom 
projektarbetet kan medföra både glädje och tillfredsställelse, vilket bl.a. 
framgår i Linneas utsaga samt i Cecilias om hur deltagarna får ökat självförtro-
ende och växer.  Frågorna jag ställde blir inte besvarade genom Foucaults 
disciplinerande teknologier, men däremot har insikterna ökat. Kanske kom-
mer nya organisationsmodeller, likt de som ingår i Abrahamssons lista ovan219, 
att bidra till andra föreställningar. Kanske kan de luckra upp mekanismer 
genom vilka vi formas till fogliga projektdeltagare och formar hierarkier.  

Tidsplaneringens disciplinerande effekter 

I projektens tidsplaner planläggs färdigtidpunkter för olika aktiviteter s.k. 
deadlines som innebär någon typ av leverans som t.ex. granskad specifikation, 
utförd verifiering eller leverans till kund. Vidare brukar ett antal milstolpar, 
bestående av viktiga händelser i arbetet, planeras in för att möjliggöra kon-
troller under arbetets gång. Överordnade aktiviteter bryts ner i mindre 
aktiviteter för vilka antalet timmar som åtgår för att lösa uppgiften uppskattas. 

                                                
219  Se sid. 132. 
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Projektdeltagarna skriver tid för aktiviteter de utför i projektet, vilket senare 
används för uppföljning och kontroll av utfall i förhållande till kalkyl. 

I intervjuer framgår att övertidsarbetet är omfattande trots att arbetstiden 
är planlagd, vilket tyder på att planerna oftast är alltför optimistiska med av-
seende både på kalendertid och också antalet timmar som uppskattats för 
enskilda aktiviteter. Snäva tidsplaner brukar också användas som argument för 
att hålla nere kostnader och därigenom komma i bättre dager i förhållande till 
konkurrenter såväl internt som externt. I utveckling av informationsteknologi 
möts den rationella diskursen och förändringsdiskursen vilket bl.a. får till följd 
att uppsatta tidsplaner inte kan hållas. De uppstår motsägelser mellan föreställ-
ningar som innebär att det finns en enkel väg från idé till färdig lösning och 
det mer oförutsägbara. Det aktualiseras bl.a. genom att verksamheten inte är 
statisk utan att det hela tiden sker förändringar, vilket innebär att ursprungliga 
krav- och systemspecifikationer blir mer eller mindre inaktuella.  

I systemutveckling av t.ex. mobiltelefonsystem kan specifikationerna före-
falla mer stabila men även här sker förändringar genom kontinuerlig utveck-
ling av funktioner samt att både befintliga och nya funktioner behöver ytter-
ligare utredningar. Tidsplaner kan visserligen revideras genom att nya funk-
tioner tillförs, vilket sker i förhandlingar med kunden. Ett fasthållande av 
ursprungliga planer brukar från kundens sida motiveras med att leveransen kan 
innebära att det nya systemet kommer ut på marknaden före konkurrenternas. 
Därför är det angeläget att hålla kvar tidigare beslutade leveranstider.  

Att branschen är dålig på att hålla leveranstider är ett känt fenomen. När 
jag frågar en chef om varför det är mer regel än undantag att utvecklings-
projekt har pressade tidsplaner och inte lyckas hålla leverans tider, säger hon: 

 
Ja jag kan inte svara på det. Nej, kunde jag det då skulle jag inte vara här då 
skulle jag vara någon annanstans. 

 
För att komma till rätta med problematiken utvecklas hela tiden nya metoder 
och angreppssätt. Ett exempel är Interactive Application Development (IAD-
metoden)220 metoden, som jag beskrivit tidigare. Strategier för krav, design 
och test utformas i s.k. workshops, i vilka brukarna deltar aktivt. Krav- och 
systemspecifikationer växer fram under projektets gång och är på så sätt 
levande under hela utvecklingsprocessen. I diskussioner mellan utvecklare, 
brukare och beställare utformas och klargörs krav och förväntningar på syste-
men. Prioriteringsfrågor behandlas i det inledande skedet genom medverkan 
av beställaren. Då formuleras strategierna för projektet dvs. vad som ska prio-
riteras under arbetets gång som tid, funktionalitet, eller kostnader. Förbättrade 
metoder, typ IAD-metoden, medför troligen att systemen levereras i tid och 

                                                
220  En svensk översättning är “Användarstyrd utveckling där sen leverans inte finns“. 
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att de på ett bättre sätt överensstämmer med förväntningar men grundvalarna 
för systemutvecklingen bör också problematiseras. Informationsteknologi 
innefattar mer än vad som karaktäriseras som expert system eller artificiell 
intelligens. Trots det finns paralleller till kunskapsteoretiska frågeställningar. 
Alison Adam (1995) ställer i forskning om kunskapsbaserad system frågor: 
  
 how AI systems are used to represent knowledge, what kind of knowledge 

and whose knowledge they contain.221 
 
Adam diskuterar AI generellt och redovisar en mer traditionell kritik av AI 
dvs. frågan om succé eller misslyckande. Hon konstaterar att den rådande 
synen på kunskap inom AI området är baserade på s-vet-att-p dvs. ett univer-
sellt vetande subjekt s som vet att p, där p innebär påståendekunskap som kan 
formuleras i regler. Jag ser paralleller mellan Adam’s kritik av AI och 
Haraways strategier, som jag diskuterat i tidigare avsnitt, för förändringsarbete 
och situerade kunskaper. Adam menar att feministiska perspektiv skulle kunna 
innebära utmaningar av mer traditionella inriktning av AI. Men också att 
feminismer har något att bidra i nyare inriktningar av AI, som inser vikten av 
att innefatta kroppen i representationen av kunskap. Det är inte bara inom 
AI-området, som frågor bör begrundas om vems kunskap, vilken typ av 
kunskap samt om kunskap överhuvudtaget är representerbar. Frågorna är 
relevanta för utveckling av informationsteknologi generellt.222 

Efter min korta utvikning till kunskapsteoretiska frågeställningar återgår 
jag till frågor om tidsplaneringens disciplinerande effekter. I intervjun med 
Maja kommer samtalet in på tidsplaneringen, när jag frågar henne om vilket 
ansvar hon har i arbetet. 
 
M: Ja jag tror att de flesta mår bra av att kunna kontrollera sin tid på jobbet. Och jag 

tror att många skulle må bättre av att ta itu när, för många inser att de inte hinner, 
att tiden inte går ihop med det de ska göra, men då jobbar de bara mer. Det är lätt 
om man tänker, det är mest unga killar, de har kanske ingen familj och de bor 
kanske hemma. Det är lätt att jobba mer, man har ändå ingen som pockar på 
uppmärksamhet så då jobbar man mer. Kommer man direkt från skolan så känner 
man lite prestige - ångest. Det är någon som har planerat att det ska ta 300 timmar 
och nu har det gått 300 timmar och jag är inte färdig. Ja, men om jag jobbar lite 
övertid så går det ihop. Men då tycker jag. Det bör man ta ansvar för att man talar 
om att det här går inte. Vill du att jag ska bli klar till den 1/3 så då får du beordra 
mig att jobba övertid. Men många flexar och jobbar mer. De talar inte om att, 
men det tycker jag man är skyldig att göra, skyldig att tala om när det inte går 
ihop längre. 

C: Varför är man skyldig?   
                                                
221  Adam (1995:356) 
222  Se Mörtberg (1997) för utförligare diskussioner om förståelser av informationsteknologi och vems 

kunskaper, vilka kunskaper samt om kunskap överhuvudtaget är representerbar. 
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M: För ingen annan bryr sig om att jag jobbat övertid, oftast är det stopp datum som 
är viktigt och inte hur många mantimmar man har jobbat. Det är ett datum som 
är viktigt och ingen annan bryr sig, om jag jobbar övertid. Så det är mitt ansvar att 
se till att det går ihop. 

C: Vad tror du att det har för betydelse när man gör nya planer, då tittar man  på 
gamla, ser du någon sådan koppling att man inte talar om  vad som egentligt 
förbrukats? 

M: Nej jag tror att de som estimerar tid försöker göra sitt bästa. De som är bra på det, 
de lär sig av gamla erfarenheter, men branschen är för dålig på det här än. 
Branschen som helhet är jätte dålig på det här. 

C: Men jag tänker just när du säger att när de ser att de inte hinner på 300 timmar så 
talar de inte om det?   

M: Nej men det är ungefär när de har kommit till 290 timmar så ser de att det här går 
inte för att oftast är det någon överliggande projektledare som planerar eller någon 
teamledare som planerar timmarna. En konstruktör han sitter och programmerar 
och så upptäcker han att han inte hinner. 

 
I analyser av kvinnornas berättelser har jag i tidigare avsnitt diskuterat deras 
engagemang i arbetet i termer av diskursen om det problemlösande arbetet. 
Den typen av arbete tillskrivs högre status än arbete som traditionellt utförs av 
kvinnor. Dessutom medför problemlösandet att arbetet också invaderar kvin-
norna på fritiden. Olivia säger följande om hur arbetet följer med och dyker 
upp i drömmarna: 
 

Man känner själv om man är riktigt stressad och inne i något. Du drömmer 
om det. Jag låg och surrade om fältlängder härom natten min karl vaknade. 
Det är, har du ett problem när du går hem då ligger det kvar i huvudet så 
det sparas till dagen efter, det, det man är knäpp. Men så är det väl inom alla 
områden där man jobbar med huvudet? 

 
När Maja reflekterar över vilket ansvar individen har samt hur unga med-
arbetare arbetar extra för att kunna lösa problemet i tid intar hon positionen 
eller snarare placerar unga män i diskursen om det problemlösande arbetet. 
Den enskilde som genom utbildningar tränats i examensprocessens bestraff-
nings- och belöningssystem fungerar i enligt med tekniker som tillämpas där. 
De vill inte riskera att bli betraktade som mindre kunniga och särskiljas från 
det normala genom att inte lyckas lösa problemen inom ramen för uppskattad 
tid. Det blir extra känsligt eftersom de arbetar i en bransch med hög status i 
vilken det logiska tänkandet är av avgörande betydelse. Tidsuppskattningar 
fungerar alltså som disciplinerande teknologier och innebär lojaliteter till 
projekten och uppsatta planer. När jag frågar Linnea om gruppens möjligheter 
att protestera och vägra att ställa upp på orimliga krav, säger hon:  
 

Joo, men när det kommer till kritan så ställer vi upp i alla fall. Vi har haft en 
hel del konstigheter i det här projektet det har sålts, ja från VD och andra 
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håll. Vi har verkligen fått jobba med de kunderna det har aldrig blivit, jag 
tror inte att de betalar en dag för systemen. 

 
Tiden tycks ha kontrollerande och övervakande funktioner på individen 
vilket i och för sig inte är något unikt för systemutvecklingsarbete. Den har 
varit en mekanism för att kontrollera verksamheter i vilka tidsscheman varit 
tekniker för att fostra dygdiga individer (Foucault, 1987). I Majas exempel är 
tiden uppskattad till 300 timmar och om den enskilde upptäcker att han inte 
är klar i tid arbetar han extra i form av flextid. Registreras inte tiden? Strategin 
tycks återupprepas i projekt efter projekt, vilket tyder på att tiden inte 
registreras för respektive aktivitet. Därigenom försvåras erfarenhetsåterföringen 
och möjligheterna till att förbättra tidsuppskattningarna. Diskurskrockarna 
mellan den rationella, förändringsdiskursen och den problemlösande diskursen 
innebär att trots mer raffinerade metoder och angreppsätt kommer tids-
planerna ofta att framstå som alltför optimistiska. Att inte registrera all tid som 
åtgår för uppgiften kan också uppfattas som den enskildes sätt att göra uppror 
mot övervakning och kontroll. Foucault (1978) hävdar att makten finns 
överallt samt att där det finns makt finns också motstånd. 



 

 



 

Teknologi 
- som naturaliserat objekt 

I debatten om informationsteknologi och informationssamhället framställs 
teknologin ofta som en autonom kraft och något förutbestämt. Men infor-
mationsteknologi är inte något givet utan är något som formas och formar223 
människor som är verksamma i utvecklingsprocesser. Vem som har inflytande 
över utvecklingen är alltså viktigt att beakta, samt hur rådande förståelser av 
kunskap, erfarenheter, värderingar och behov integreras i utvecklingen och de 
slutliga produkterna. De, som på ett eller annat sätt, är involverade i forskning 
och utveckling förvärvar erfarenheter och kunskaper, vilket ger dem bättre 
möjligheter att påverka och utforma teknologin. Integreringen mellan 
datateknik, kommunikationsteknik och TV-teknik föranleder beteckningen 
informationsteknologi.224 I regeringens proposition som presenterades i mars 
1996 har demokrati- och rättvisefrågor en central plats. Däremot behandlas 
teknologin, som autonoma krafter och naturaliserade redskap, för att åstad-
komma välstånd och ökad konkurrenskraft. I propositionen finns ett för-
givet-tagande om teknologin och frågor om vad som är kunskap, vilken typ 
av kunskap, eller vems kunskap som representeras behandlas överhuvudtaget 
inte. Teknologi som kulturskapande processer lyser med sin frånvaro.  

Vid en av träffarna i forskningscirkeln var temat teknik och teknikutveck-
ling och vi begrundade hushållsteknologi, mobiltelefoni, informationstekno-
logi och militärteknologi. Diskussionerna kretsade kring användning och 
utveckling genom kvinnornas ifrågasättande av nödvändigheten och behovet 
av alla funktioner i t.ex. mobiltelefonsystem men också av de system de själva 
utvecklat. Frågan om nyttjandet av hushållsteknologi, har inneburit tidsbespa-
ringar gav inte några entydiga svar. Tvättmaskinen har inte medfört någon 
tidsbesparing eftersom förenklade rutiner gör att plaggen tvättas mer regel-
bundet, menade kvinnorna. Användning av mikrovågsugn och matberedare 
har medfört tidsbesparingar i matlagning genom att planeringsarbetet under-
lättas. Det senare ska förstås i förhållande till ytterligare en maskin i hushållet 
                                                
223 Gulbrandsen (1995b:98) 
224 Se också fotnot 11 för beskrivning av termen informationsteknologi. 
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nämligen frysen och hur frusna råvaror kan tinas upp snabbt, eller att tillag-
ning av större kvantiteter lagras i frysen för att vid senare tillfällen på enkelt 
kunna värmas i mikrovågsugnen. Anna, konstaterade att vad gäller dammsu-
gare finns få nya tekniska innovationer - design och färger har förändrats med 
åren, dock ej funktionen. Vad som menas med teknologi eller teknik225 gjor-
des inte explicit förutom Birgittas påpekande om att stickbeskrivningar i 
jämförelse med t.ex. bilars bruksanvisningar vanligtvis inte tillskrivs betydelsen 
av något som har med teknik att göra.  

I intervjuerna har jag inte ställt några direkta frågar om vad de intervjuade 
kvinnorna menar med teknik och teknologi. Men frågeställningarna har aktu-
aliserats genom de två diskurserna - diskursen kvinnor och teknologi är in-
kompatibla och teknikdiskursen. Jag kommer att med exempel från intervju-
erna undersöka vad kvinnorna menar med teknik. När jag frågar Barbro om 
hon har ett teknikintensivt arbete, säger hon: 
 
 Nej jag tycker inte det, inte så att det stör. Man har tekniken till hjälpmedel. 

Man utvecklar teknik eller tekniska prylar, men jag tycker inte det stör mig 
för jag har otroligt mycket kommunikation med människor. Det tror jag 
inte folk förstår. De tror att alla som jobbar med datorer sitter i något rum 
och hackar på en dator, på ett tangentbord. Jag tror att, att det är den största 
felkällan. 

 
För att få insikter i vad Barbro menar med teknik som hjälpmedel för att ut-
veckla teknik och tekniska prylar vänder jag mig till Star (1994) och hennes 
beteckning - naturaliserade objekt. 
  

By naturalization I mean stripping away the contingencies of an object’s 
creation and its situated nature. A naturalized object has lost its aura of 
anthropological strangeness, and is in a sense “de-situated“ in that members 
have forgotten the local nature of the object’s meaning or the actions that go 
into maintaining and recreating its meaning.226 

 
Och med objekt menar Star något som människor i ett samhälle behandlar 
som ting, vilket kan vara saker, verktyg och tekniker, eller idéer, berättelser 
och minnen.227 Det finns inte något förutbestämt över vad som kommer att 
formas till naturaliserade objekt, utan det skapas genom människors aktiviteter 

                                                
225 I Nationalencyklopedin finns följande definition av teknik: “sammanfattande benämning på alla 

människans metoder att tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål“. Teknologi: 
“läran om tekniken, särskilt läran om industriella tillverkningsmetoder. … I många andra språk (bl.a. 
norska, danska och engelska) används ordet teknologi synonymt med teknik“. Eftersom orden 
används synonymt även i svenskan kommer jag också att bruka dem synonymt. Teknologi rymmer 
också aktiviteter som sker i utvecklingsprocessen.  

226 Star (1994:21) 
227 Star (1994:20). 
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i olika praktiker. I processerna förvandlas göranden och handlande genom 
kollektiv glömska till för-givet-tagande vilket medför att verben övergår till 
substantiv med ett förtingligande som resultat. Star menar också att objektet 
ökar i styrka om det transformeras i flera olika världar samtidigt - det tillskrivs 
ett högre värde vilket är fallet med teknik. Naturaliseringen av teknik innebär 
svårigheter för Barbro att uttrycka mening. Vad är teknik? Hur utvecklar hon 
teknik och tekniska prylar? Vilka överväganden och val finns med i utveck-
lingsprocessen? Frågor som jag kunde ha ställt och som eventuellt hade väckt 
liv i tingen. Med citat från en intervju med Donna Haraway, kan min delak-
tighet i intervjun och i att objektivera teknik göras märkbar: 
 

Jeg mener det virkelig alvorlig når jeg sier at vi ikke kan finne noe uskyldig 
ståsted. Selv om du kjemper imot betyr ikke det at du ikke er strukturert inn 
i det, at du ikke allerede er en del av det …228 

 
En annan förståelse av fenomenet kunde ha medfört följdfrågor, men delak-
tigheten i det svenska samhällets teknikoptimism, liksom min tidigare yrkes-
verksamhet innebar att uttrycket fann andra meningar i mötet mellan Barbro 
och mig. Avhandlingsarbetets övningar i översättningar har medfört förståelser 
som gör att jag blivit varse om min delaktighet i objektiveringsprocesser och 
därigenom kan göra den bemärkt och märkbar.229  

Maria Udén (1996) har i forskning om civilingenjörers förhållande till sina 
arbetsuppgifter uppmärksammat teknikens förtingligande. Hon noterade hur 
kvinnorna i intervjuerna hade uppenbara svårigheter att ge uttryck och finna 
formuleringar för vad de menar med teknik och teknikanvändning. Udén 
diskuterar därför frågan med två kvinnor i samband med intervjuer. Den ena 
menar att teknik är flummigt på grund av dess omfattning. Mellan inter-
vjuerna hade den andra kvinnan frågat kollegor vad de menar med teknik. 
Det medförde dock inte någon förändring som underlättade för henne i 
formulerandet av meningen med teknik. Ordet teknik fick en av kvinnorna 
att associera till stål och olja. Udén konstaterar att teknik både är och inte är 
något. 

 
Sharon Traweek (1988) visar genom studier av partikelfysiker i USA och 
Japan hur noviser skolas in i särskilda kulturer som också innefattar ett särskilt 
tänkesätt - “a culture of no culture“. Träning i analogiskt tänkande, som den 
enda vägen sker bl.a. genom läroböcker, i vilka ramarna för vetandet konstru-
eras och studenterna konstitueras till fysiker. De får också lära sig att vetenskap 
är oberoende av sociala och politiska sammanhang samt att fysiken står över all 

                                                
228 Asdal et al (1995:28). 
229 Gulbrandsen (1990b). 
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annan vetenskap. Detta för att allt vetande på ett eller annat sätt är baserad på 
fysik. Modellerna ser olika ut i Japan och USA. Den japanska bygger på 
samarbete, även om det sker inom ramen för strängt hierarkiska system. 
Gruppen tillskrivs större betydelse än individen och utvärderingen av 
individen sker inom gruppens ram. Den amerikanska, däremot bygger på 
individualism och konkurrens. Men de unga, studenter och forskarstuderande, 
har att hantera en motsägelsefylld tillvaro, genom att som fysiker tillhöra en 
utvald elit och samtidigt förstå mer eller mindre dolda förhållningsorder från 
äldre forskare och handledare. I Traweeks förståelser av inskolningsprocesser 
som transformerar noviser till “riktiga“ forskare finns paralleller till Foucaults 
disciplinerande teknologier och hur en speciell form av vetande utvecklas. 
Samt till Stars artikulerande om hur likformigheten skapar förståelser av 
kunskap som något givet - en naturaliserande process. Detta kan också bidra 
till förståelsen av hur teknik och teknologi görs till någon hegemoniskt och 
eftersträvansvärt (Cockburn och Ormrod, 1993). 

I avsnittet Urvalskriteriers diskriminerande mening diskuterar jag hur teknik 
ges innebörder av något hegemoniskt och förlösande. Jag hämtar delar av 
tidigare presenterade utsagor från intervjuerna med Linnea och Karin230:  
 
L: Ja alltså från företagslednings..., ja från alla sidor kanske. Ja för att han är en sån här 

person som kan anamma all ny teknik. En sån får alltid hoppa mellan tuvorna och 
hoppa mellan projekt. 

 
K: Mitt ideal är de här tekniska experterna som är jätteduktiga /…/ för att idealet är 

någonting som man vill nå och så har jag tänkt, jag är ingen teknisk klippa /…/ så 
har jag tänkt att ok acceptera att du inte kommer att bli det [teknisk expert]. 

 
När Linnea försöker finna förklaringar till varför en manlig kollega men inte 
hon valts till ett utvecklingsprojekt uttrycker hon meningen genom den tek-
niska diskursen. Genom intervjun upprepas och omformas diskursen och 
teknik formas till ett objekt varigenom det förlorar sin situering och lokala 
innebörd. Diskursens regler begränsar Linnea och därmed döljs alla aktiviteter, 
överväganden och val, som erfordras för att omsätta den ursprungliga idén till 
ett system i drift. Hela utvecklingsprocessen reduceras till anammandet av ny 
teknik, som görs till något autonomt och förlösande som öppnar alla dörrar 
för den manliga kollegan. Andra typer av teknisk kompetens förblir dolda. 
Föreställningar och ideal om att bli teknisk expert har disciplinerande effekter 
på Karin, som fogar sig. Vad som menas med teknisk expert förblir ett objekt 
utan situering och lokalisering. Både Linnea och Karin reducerar görandet 
och handlandet, som finns involverat i utvecklingsprocessen till teknik. Där-

                                                
230  Se sid. 89. 
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med går alla aktiviteter förlorade. Men varken Linnea eller Karin skulle kunna 
utföra sina arbetsuppgifter, utan att besitta någon form av teknisk kompetens. 

Den påtagliga tekniken 

Naturaliseringsprocesser som transformerar teknologi till objekt äger rum i 
olika sammanhang. Det kan ske i offentliga utredningar som t.ex. i rapporten 
Samordnad datapolitik231 och kapitlet om Datateknikens karaktär232. Detta är en 
rapport och ett kapitel som innehåller kritiska granskningar, men som trots 
det reducerar maskinvaran till något påtagligt, ett ting synligt för ögat. Befint-
lig och framtida teknik diskuteras under rubriken Den påtagliga datatekniken: 
maskinvaran, men däremot finns inte någon diskussion om vilka kunskaper, val 
eller tekniker som används vid utveckling av hårdvaran samt huruvida den är 
begränsande för programvaran. Maskinvaran betraktas som något givet och får 
därigenom karaktären av ett naturaliserat objekt, vilket innebär att dess 
situering går förlorad (Star, 1994), samt dess funktion som formare och for-
mande.  

I Barbros, Linneas och Karins utsagor, i Udéns forskning, samt i ovanstå-
ende exempel framgår hur teknik förtingligas. Med ytterligare ett exempel vill 
jag visa hur det tekniska reduceras till det påtagliga. Johanna arbetar med ut-
veckling av den osynliga programvaran. Hon säger:    

 
Det är väl inte alla som är intresserade av tekniska bitarna. Men många är 
specialiserade på det området och andra är det inte. Lite insatt måste man 
kanske vara. /…/ Jag menar det är själva tekniken, det är vissa som har det 
ansvaret och fixar så att saker och ting fungerar. För sitt arbete behöver man 
kanske inte kunna allt det där bara man vet hur man ska använda sina 
maskiner och hur man, ja, ska gå tillväga. Sedan har man någon att vända sig 
till om det blir något fel någonstans med det tekniska. Det behöver man inte 
kunna själv. 

 
Johanna gör åtskillnad mellan det som brukar benämnas som program- eller 
mjukvara och det materiella - maskinerna och kommunikationsteknologin, 
vilket i det här sammanhanget är det tekniska för henne. Det som är mindre 
påtagligt, programvaran, är det hon utvecklar. Visserligen är maskinerna och 
nätverken mer gripbara men för att de ska kunna fungera finns operativsystem 
och kommunikationsprogramvaror. Dessutom använder Johanna förmodligen 

                                                
231  Rapporten publicerades av Datadelegationen, se Mörtberg (1997) för utförligare analyser av rapporten 

och för jämförelser med nuvarande proposition 1995/95:125 Åtgärder för att bredda och utveckla 
användning av informationsteknik. 

232  I Samordnad datapolitik, sid. 39 - 59. Med datateknik avses “datorbaserade system, telekommunika-
tion och programmerad elektronik i olika produkter“. 
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någon editor med vars hjälp hon skriver in programmen dvs. de instruktioner 
hon vill att maskinerna ska utföra i systemet hon utvecklar. Och för att 
Johanna ska kunna testa programmen måste hon kompilera programkoden 
dvs. översätta instruktionerna till exekverbar kod. Att Johannas uppdelning 
inte är entydig framkommer genom Margareta som uttrycker glädje över att 
få lära sig ny teknik: 
 
 Jag får börja med ny teknik och det är roligt. Jag har fått gå C-utbildning nu 

i vår och PM-programmering. Det är det jag skall jobba med.233 
 
Margaretas kategorisering skiljer sig från Johannas genom att hon inkluderar 
programmeringsspråk till ny teknik. Men innebär det att ytterligare moment i 
systemutvecklingsarbetet förtingligas eller väcker Margareta liv i tingen? För 
att försöka få bättre förståelser av problematiken aktualiseras frågan jag ställde i 
inledningen till avhandlingen, huruvida en höjd abstraktionsnivå samt om och 
hur komplexiteten bidrar till att objektivera teknologi234. Jag ska exemplifiera 
frågeställningarna, genom Tora, som har erfarenhet av systemprogrammering. 
Det innebär att hon arbetat nära den påtagliga maskinvaran med underhåll och 
övervakning av befintliga system. Hon reflekterar över nya arbetsuppgifter 
som fört henne bort från det materiella. Toras nya arbetsuppgifter samt min 
erfarenhet av att ha utvecklat program i låg- och högnivåspråk är faktorer, 
som har betydelse för nedanstående resonemang. Tora säger: 
 

Fast jag har kommit längre från maskinen. Jag känner att jag har det arvet i 
mig. När jag ställer frågor till de som har jobbat längre med det här som vi 
håller på med. Ja men, det behöver du inte veta /…/. Jag vill egentligen ha 
en dump så här ser det ut. Här har vi nollorna och ettorna. 

 
och vidare: 
 

Men alltså om man är närmare maskinen då ser man nollorna och ettorna 
och då vet man, ja, så här är det. Och det kanske inte är lika lätt när man 
tappar bort den biten. Det kanske inte är nödvändigt. Alla bryr sig heller 
inte om det. Man ska göra så här och så här och då når man dit man vill. Jag 
tycker det är en trygghet att se vad som händer. /…/ Ja, då vet jag exakt. Då 
har jag en nolla eller en etta, så gör jag det här och skickar jag det just så här. 
/…/ Nu känner jag mig långt ifrån och nu är det, nu känner jag lite 
gungfly, ja, jag gör väl så här då. 

 

                                                
233  Med C-utbildning avser Margareta utbildning i programmeringsspråket C. PM står för Presentation 

Manager som är en utvecklingsmiljö för att skapa interaktiva simuleringar. Det innehåller t.ex. 
objektorienterade grafiska verktyg, möjligheter till prototyping. 

234  Se sid. 10. 
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Tora kände trygghet i nollorna och ettorna, varigenom hon kunde förstå hur 
instruktionerna behandlades i maskinerna och vilka enheter och system som 
aktiverades och hur och varför fel uppstod. Som framgår av hennes nuvarande 
arbete och hur hennes kollegor resonerar finns skiljelinjer - kollegorna behö-
ver inte ha kännedom om detaljer. Är det så att Tora och jag sitter fast i ett 
matematiskt logiskt tänkande, som begränsar och är begränsande? Eller möj-
liggör nollorna och ettorna en bättre förståelse av hela utvecklingsprocessen? 

Tone Bratteteig och Guri Verne (1997) ställer frågan: Vad är en dator? De 
menar att beroende på om de förstås som statiska artefakter eller exekverande 
system blir svaren olika. Tolkas datorn som en kalkylator med programvaror, 
maskinvaror och data görs det till ett oföränderligt ting - artefakten eller 
systemet i sig tilldelas en central plats. Exekverande system innebär, enligt 
Bratteteig och Verne, en pågående process, i vilken människan samhandlar 
med och brukar en maskin och olika system. Gränsen mellan maskinen och 
brukaren blir inte lika påtaglig. Sammanhanget, i vilket samhandlingen sker 
tillskrivs betydelse, vilket innebär att datateknisk kompetens endast utgör en 
delmängd. De menar, att den måste kompletteras med förståelser om t.ex. 
användning, om människorna i organisationer och arbetsprocesser. Genom att 
förstå datorer som processer kan kanske utveckling av informationsteknologi 
återerövra det poetiska förnuftet, som gått förlorat genom att endast förstå 
datorer som statiska artefakter. Och förståelsen av vad en dator är eller blir 
görs också märkbart vid utveckling av informationsteknologi - “meningen 
och vägen är viktigare än målet och medlet, dialektik och paradox viktigare 
än dikotomi och definition“.235 

En annan förståelse är Vehviläinens (1997) som tolkar informationstek-
nologi som text eller som textlig förmedling. Därigenom kan hon, som Brat-
teteig och Verne, bringa liv i intentioner, val och tolkningar som vävs in i 
systemen av de människor som utvecklar teknologin. Vehviläinens förståelse 
av program, databaser, elektronisk post, som texter, ger också möjligheter till 
tolkningar av växelspelet mellan människor och systemen samt hur kön, 
identiteter och subjektiviteter skapas i praktiker där teknologin brukas. 
Regler, förståelser och hur mening skapas blir centrala, genom hennes 
tolkning av teknologi som text. Genom att bruka feministiska teorier kan 
Vehviläinen formulera alternativa förståelser och andra sätt att utveckla system. 
Men att också reducera tekniska förutsättningar och begränsningar till texter 
kan däremot medföra att motsägelser mellan det påtagliga och det osynliga går 
förlorade. 

Den kulturskapande dimensionen i informationsteknologi innebär att 
kunskapandet är samhällsförändrande krafter (Gulbrandsen, 1995a), oavsett 

                                                
235 Ramírez (1993:12). 
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om datorer förstås som statiska artefakter, exekverbara system eller som texter. 
Det första tänkesättet tycks dominera och det förstärks genom den 
dominerande tekniska diskursen. Men hur systemen formas beror på de som 
utvecklar systemen och vilka förståelser som de förvandlar och överför i 
systemen vid konstruktionen. Informationsteknologin formar både systemut-
vecklare och brukare, vilket innebär att teknologi och kön skapas och skapar i 
samhandlandet om gränser och innehåll (Ormrod, 1995).  

Dominerande tendenser inom kvinnoforskningen är att reducera tekno-
logi till sociala relationer, vilket innebär att teknologisk determinism kan 
komma att ersättas med social determinism. Det senare innebär förståelser för 
att teknologiers egenskaper inte härstammar från interna tekniska förutsätt-
ningar utan snarare från omständigheter och sociala relationer som finns in-
byggda i dess utveckling (Grint och Woolgar, 1995). Jag menar att utveckling 
av informationsteknologi inte bara kan förstås i termer av sociala relationer 
och är enig med Andrew Feenberg (1995), om att vi bör arbeta med att 
märka och göra märkbart frågor på det tekniska området. Detta för att kunna 
leva och skapa informationssamhällen som också har möjligheter i framtiden. 
Jag ifrågasätter inte användningen av informationsteknologi utan menar att 
den finns och bör brukas. Men den är för viktig för att överlämnas till någon 
annan - vi måste som Haraway säger in i "den skitne materien"236. Men vi bör 
inte välja dikotomiserandets väg utan befrämja dialektik och paradoxer för att 
undvika naturaliseringar, förlorade situeringar och lokala förståelser.  

Kvinnorna i min studie uttrycker stor glädje och fascination över det egna 
arbetet. Jag delar den genom utmaningar som jag erfarit i min tidigare yrkes-
verksamhet inom området. När jag för snart 25 år sedan fascinerades över hur 
jag lyckades få programmen att fungera fängslas jag idag av att “surfa“ på nätet 
och förflytta mig i informationsdatabaser som t.ex. att "gå" till Nya Zeeland 
och hämta information om konferenser och kvinnoforskningsmiljöer. Samti-
digt med känslan av förtrollning av att "befinna" mig på University of Auck-
land slås jag av informationens hierarkiska struktur. Glädjen övergår till tvek-
samhet och jag undrar över vilken betydelse informationsstrukturen har - på 
medveten eller omedveten nivå - för fasthållandet och reproduktionen av 
samhällets grundläggande logik; hierarkisk organisering?  Ambivalensen för-
stärks genom vetskap av att pornografi sprids via nätverk, samt att kvinnor blir 
utsatta för sexuella trakasserier i olika diskussionsfora. 

I spänningsfälten mellan myter, möjligheter, motsägelser och ambivalenser 
ser jag öppningar och möjligheter till förändringar och stigar som kan leda 
bortom reduceringar av processen att från idé ha ett körbart system. Det är 
delar i mer generella frågor om teknikvetenskapliga utmaningar inom femi-

                                                
236  (Asdal et al 1995:25). 
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nismen och kunskapspolitiskt arbete. Feminismer bör i likhet med andra kri-
tiska traditioner göras till resurser i formulerandet av alternativa former till 
dagens teknikutveckling. En väg är att hämta inspiration från Ina Wagners 
(1994) metodologiska principer. Principerna kan sammanfattas på följande 
sätt: vi bör skapa modeller och procedurer som möjliggör bättre förståelser av 
komplexiteten i naturliga system. Epistemologisk pluralism innebär utveck-
landet av olika tillvägagångssätt som kan medverka till mobila förståelser av 
vetande och görande. Wagner menar också att överskridandet av barriärer 
som utgörs av konstgjorda isolerade vetenskapliga problemställningar är nöd-
vändiga. Slutligen kan vi genom att definiera olika tillvägagångssätt öka möj-
ligheter till översättningar av olika teoretiska positioner. Artikuleringar av 
feministiska positioner kan bidra till de-naturaliseringar av objekt för att 
kunna förstå överväganden, intentioner och val som är invävda i teknologin. 
Genom dekonstruktioner  kan kvinnorna erhålla ord för att kunna förmedla 
vad de menar med teknik och tekniska prylar. 



 

 



 

Speglingar i de yttre rummen 

Begreppsparet identitet och differens är återkommande tema i avhandlingen 
och behandlas mer explicit i kapitlet Gränsöverskridare formas och formar infor-
mationsteknologi237. Det västerländska samhällets dominerande tänkesätt är att 
förstå differens som en negativ identitet dvs. en dialektik bestående av mot-
satsernas logik. I tolkningar och analyser av kvinnornas berättelser har jag 
försökt tillföra andra tänkesätt, men som Ferguson (1993) konstaterar har 
kvinnoforskare ett motsägelsefullt förhållande till den hegelianska dialektiken 
och hans verk. Ibland förkastas de, men andra gånger brukas de, vilket tyder 
på svårigheter med att bryta banden. De har historiska anor genom Simone de 
Beauvoir’s analyser och hävdandet att vi inte föds till kvinnor, utan blir 
kvinnor. I artikulerandet av en annan subjektsposition än den Andra nyttjar de 
Beauvoir Hegels dialektiska schema, vilket innebär en ontologi inom 
motsatsernas logik. Hon formulerar ett motstånd, som innebär att kvinnor 
inte förblir den andra, utan bör bli lika män. I delar av feministiska stånd-
punktsteorier, som presenterats på sid. 40, finns också fingeravtryck av Hegel. 
De går bl.a. att spåra i utgångspunkter om den könsmässiga arbetsdelningen 
som grund för hur kvinnors underordnande positioner medför förvärvandet 
av mindre förvrängda förståelser och komplettare kunskaper.  

Kortfattat kan Hegel’s teorier om hur identiteter formas till enhetliga, sta-
bila och rationella subjekt illustreras med hjälp av en resenär på genomresa. 
Han är i ständig rörelse, dock med uppehåll vid olika stationer, där han 
genom strid och kamp övervinner sin motsats för att slutligen nå full själv-
medvetenhet. En klättring i hierarkier och förvärvandet av högre former av 
medvetande, sker genom kamper och strider och ett förnekande, samt upp-
hävande av motsatsen - den negativa identiteten. Den medvetna subjektivite-
ten förvärvas genom bestridande av den ena eller andra sidan eller genom 
absorbering av båda sidor i försoning - en syntes. Det hegelianska subjektet 
måste alltid gå utanför sig själv för att förstå vad som är innanför. Genom 

                                                
237 Se sid. 69ff. 
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reflektion i världen utanför upptäcker han relationer som själv-konstituerande. 
(Ferguson, 1993). Ett uppgående i högre former av medvetande och därige-
nom högre stående livsformer är också karaktäristiskt drag i modernismen och 
en tro på ständig utveckling mot tillväxt och välstånd. Det är särskilt påtagligt 
i förståelsen av vilken roll teknologiutveckling generellt och informationstek-
nologi speciellt tillskrivs. Med integration av tidigare presenterade exempel, 
samt med fenomen utanför de intervjuade kvinnornas berättelser, kommer jag 
att diskutera hur dominerande föreställningar finns integrerade i skapandet av 
våra verkligheter, samt i hur våra identiteter skapas genom aktivt deltagande i 
dessa processer. 

När Barbro uttalar sig om kvinnors rädsla, som orsak till att de inte väljer 
tekniska yrken, talar hon i diskursen kvinnor och teknologi är inkompa-
tibla238. Mariannes239 längtan om att ha ett vanligt arbete, uttalas på grund av 
hennes slitningar av att svara upp mot egnas och andras krav, som uppstår i 
diskursiva motsägelser mellan den goda modern och ett problemlösande 
arbete. Döttrarna har önskningar om att ha en mamma som andra dvs. en som 
är hemma om kvällarna. Samtidigt fascineras Marianne av sitt arbete vilket 
innebär att hon tar det med sig hem till familjen. Viktoria240 placerar sig i 
likhetsdiskursen, när hon uttalar sig om samarbete och hur hon föredrar män 
som samarbetspartners. Trots ringa erfarenheter av att också ha kvinnor som 
medarbetare i projekt och  att samarbetet med kvinnor i nuvarande projekt 
fungerar väldigt bra, föredrar Viktoria män. Kvinnorna skapar sig själva, 
genom att betrakta motsatser och olikheter, som något negativt. Men att til-
lämpa sådana förståelser i förhållande till Annika och Gunilla, blir mer komp-
licerat. De menar att det inte råder jämställdhet mellan kvinnor och män i 
Sverige, men samtidigt menar de, att de inte blivit behandlade annorlunda.  

 
A: Det är , man, man måste nog konstatera tyvärr att det inte är jämlikhet. Jag tror 

inte det finns någonstans i det här samhället /---/ Jag kan inte påstå att jag direkt. 
Jag har aldrig någonsin under olika arbeten jag har haft, känt att när man kommer 
ut till kund eller så där, att man blir sämre behandlad, eller att de ser förbi en. 

 
G: Ja, jag har inte blivit behandlad...behandlad på något annat sätt än killar, men vi 

har sämre möjligheter till avancemang och sådant. 
 
Annika och Gunilla tycks inte ha ord för att uttrycka mening om vad ojäm-
likhet kan innebära för dem. Varför är det svårt att inkludera sig själv i ojäm-
likheten? När de reflekterar över den egna situationen och hur många andra 
kvinnor har det, kan kanske svårigheterna förstås. Båda har utvecklande 

                                                
238 Se sid. 108ff. 
239 Se sid. 90ff. 
240 Se sid. 113ff . 
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arbete, de arbetar i en s.k. framtidsbransch, har projektledarfunktioner och 
relativt höga löner. Ett dikotomiskt tänkesätt, liksom den hegelianska dialek-
tiken, är därför alltför begränsande för förståelser av Annikas och Gunillas 
dilemman. För att sätta kvinnornas förståelser i ett större sammanhang, kom-
mer jag att presentera exempel på externaliseringar, för att sedan återvända till 
kvinnorna och diskutera hur och varför motsatsernas logik begränsar och är 
begränsande. 

 
I november 1996 deltog jag i en exkursion till Andalusien, Spanien241, med 
syfte att studera den europeiska-kristna kulturens yttre gräns. I Andalusien 
finns kvarlevor av den islamiska kulturen och livsformen. I Granada, musli-
mernas sista fäste i Spanien, besökte vi bl.a. Alhambra, ett muslimskt palats 
beläget på en höjd vid floden. Palatset med gårdar, har karaktären av ett slutet 
rum. Lejongården med omgivande rum, består av kompositioner av vatten, 
växlighet och arkitektur. Myrtengården är en annan del med rik utsmyckning. 
Gårdarna med omgivande rum, är symmetriska, medan däremot helheten är 
oregelbunden. Vid besöket i moskén, gjorde professor Gunnar Olsson en 
iakttagelse, som han efteråt kommenterade vid uppsummeringsseminariet. 
Utsikten, det yttre rummet, drog vår uppmärksamhet från själva rummet, det 
inre rummet. 

Hösten 1991 organiserades konferensen Humanistiske perspektiver på tekno-
logi, utvikling og miljø242 i vilken Vandana Shiva, en indisk fysiker, aktivist och 
vetenskapskritiker, deltog. Under konferensen och särskilt i uppsummerings-
diskussionen, pekade Shiva på vad hon betecknade som centrala drag i den 
västliga civilisationsformen, nämligen att placera problemen hos andra. Istället 
för att ta ansvar för miljökonsekvenser, orsakade av vårt industri- och kon-
sumtionssamhälle i Nord, glider vi över till fokuseringar av frågor om sköv-
lingar av regnskogar och befolkningsökningar i Syd och dess konsekvenser för 
miljön. Shiva kopplade det till forskningskomplexet samt till utveckling av 
teknologi och vetenskap, som externaliserande praktiker, som är “dypt nedfelt 
i dere“.243  

I Haraway’s argumentering om vår fascination över naturen och det vilda, 
samt dess koppling till imperialism finner jag likheter med Shivas ståndpunkt:    
 

Vi hopper alltid ut av hvor vi er - til de andre - for å finne løsningen på våre 
sykdommer. Og atter en gang naturaliserar vi kvinner, stammefolk, fargede, 
folk fra Den tredje verden. Det er et skritt å ta som bare varsler trøbbel …244 

                                                
241 Exkursionen organiserade av José L Ramírez och Gunnar Olsson från Nordplan, Stockholm   
242 Arrangörer var Senter for utvikling og miljø, Senter for internasjonal klima- og energi forskning och 

Senter for teknologi og menneskelige verdier.  
243 Gulbrandsen (1995b:96-97).  
244  Asdal (1995:26). 
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Kanske kan vi med ovanstående exempel av att förlägga problem utanför oss 
själva och hellre intressera oss för yttre rum, också bättre förstå nordisk kvin-
noforsknings svårigheter att artikulera och att hålla fast vid vetenskapskritiska 
program. Programmen benämner Hjørdis Kaul (1992) som det feministiska 
stora och långsiktiga vetenskapsprojektet. Hon menar att i sådana projekt bör 
vi diskutera vad det bör vara, vad vi håller på med, vad vi ska hålla på med 
och hur vi ska hålla på.245 Det bör ske parallellt, men dock ges högre prioritet 
än det lilla jämställdhetsprogrammet om kvinnoforskares meritering och kar-
riär möjligheter. Vetenskapsförståelser och förståelser av kvinnoforsknings-
perspektiv, bör hållas vid liv för att inte stelna i konventionella former (Kaul, 
1993). Gro Hanne Aas och Elisabeth Gulbrandsen (1996) problematiserar 
också den nordiska kvinnoforskningens alltför starka anpassningar till kon-
ventionell forskning. Kvinnoforskningens förankring i det akademiska syste-
met får inte stanna vid levererandet av handlingsunderlag till allierade politiker 
och andra utanför universiteten. Att befinna sig i och vara en del av 
forskningskomplexet, innebär möjligheter till formulerande av de stora och 
långsiktiga feministiska vetenskapskritiska programmen. I Norge respektive 
Sverige finns starka tendenser till kris i kontraktet246 mellan kvinnoforskare 
och statsfeminister, politiker och tjänstemän inom myndigheter och förvalt-
ningar, vilket kan vara en god jordmån för självreflektion. Betingelser och 
fokuseringar av de inre rummen, är av lika stor vikt, som problem i de yttre 
rummen.  
 
 
Shiva och Haraway pekar på väsentliga drag i vår livsform och våra tendenser 
till externaliseringar. Vi lägger problemen utanför det egna ansvarsområdet 
eller förflyttar oss från var vi är - utsikten blir intressantare än rummet. Efter-
som den binära logiken är delar av oss, tar vi den för given, vilket gör att vi 
har svårigheter att tänka på annat sätt. Normaliseringar, sker genom domine-
rande diskurser, som formas och omformas genom vår delaktighet i olika 
praktiker i vilka alternativa förståelser och andra tänkesätt marginaliseras. 
Genom det dolda kan dominansens begränsningar förstås, som t.ex. i Annikas 
och Gunillas svårigheter att finna ord för att uttrycka meningen - eller då 
Viktoria uttrycker mening om hur det är att samarbeta med kvinnor, utan att 
själv ha nämnvärd erfarenhet. Viktoria menar troligen inte att hon själv är svår 

                                                
245 Kaul (1993:154). 
246 Det dolda kontraktet är inte längre dolt. Den svenska utredningen SOU 1995:110 Viljan att veta och 

viljan att förstå om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning och den norska utredningen Om 
reorganisering av Likestillingsrådet, herunder en sammenslåing av Likestillingsrådets sekretariat og Sekretariatet for 
kvinneforskning har gjort samarbetet synligt genom kvinnoforskningens direkta koppling för att “främja 
villkoren för underrepresenterat kön“. 
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att samarbeta med. Kvinnor, som Annika, Barbro, Gunilla, Marianne och 
Viktoria, som arbetar med utveckling av informationsteknologi har överskridit 
gränsen till mansdominerade världar, dessutom till ett prioriterat område med 
hög status. I den asymmetriska dikotomin placeras kvinnor i den ena änden av 
gungbrädan och män i den andra. Beroende på om jag betraktar gungbrädan 
genom kvinno- eller mansperspektiv, kommer den ena av sidorna att 
dominera över den andra. Om hur motsatsernas logik begränsar och är 
begränsande, säger Judith Butler: 
 

The language of appropriation, instrumentality, and distanciation germane 
to the epistemological mode also belong to a strategy of domination that pits 
the “I“ against and “Other“ and, once that separation is effected, creates an 
artificial set of questions about the knowability and recoverability of that 
Other.247 

 
För att inte riskera pendlingar mellan gungbrädans ytterlägen, bör vi istället 
formulera förståelser, i vilka vi respekterar varandras värden. Genom nyttjan-
det av ironin hålls spänningar och motsägelser vid liv och därigenom kan vi få 
förståelser, som inte löser upp paradoxer. Haraways cyborg och föreställningar 
om att befinna sig i odjurets mage, kan ge kvinnorna tillåtelse att vara orena, 
att hänga mellan olika kategorier, att fortsätta sina berättelser och ta ansvar för 
sina konstruktioner och formulera nya översättningar och andra identiteter. 
Identiteter bör inte tolkas som enhetliga och stabila utan som föränderliga, 
som skapar och skapas i förhandlingar och inte genom något på för hand 
givet.  

Seyla Benhabib (1997) kritiserar poststrukturalistiska strategier eller dis-
kursiva feminismer som hon benämner dem. Att identiteter konstrueras och 
konstitueras i och genom diskurser, samt att konstitutionen skulle vara en 
autonom process i vilken subjektet inte medverkar, är Benhabibs248 tolkning 
av poststrukturalistiska strategier. En sådan tolkning av dem innebär för 
henne, en modell, i vilken det inte existerar något subjekt med förmåga att 
handla. Men Butlers position innebär inte ett avsägande av ett handlande 
subjekt, tvärtom menar hon att subjektet deltar i förhandlingar av konstruk-
tionerna, som skapas i diskurser i vilka hon konstitueras. Konstruktioner står 
inte i ett motsatsförhållande till handlingsförmåga, utan är snarare en plats där 
konstruktioner och konstitutioner äger rum. Hollway (1989) poängterar också 
att individer inte är slavar under rådande omständigheter eftersom de har 
möjligheter att aktivt välja att förhålla sig till olika diskurser beroende på 
situation och sammanhang. Men genom att förstå identiteter, som effekter 

                                                
247 Butler (1990:144). 
248  Benhabib kritiserar poststrukturalismen generellt och Judith Butler (1990) speciellt. 
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som formar och formas i olika diskursiva praktiker genom individers önsk-
ningar och val, döljs inte handlingsförmågan.  

Kvinnornas subjektivitet är inte något statiskt, utan något som ständigt 
konstrueras, genom att kvinnor tilldelas eller intar olika positioner i materiella, 
diskursiva och komplexa praktiker.249 För att kunna förstå vad de kvinnor jag 
presenterat ovan menar med att inte inkludera sig i kategorin kvinnor, finner 
jag Braidottis metafor om nomadiska subjekt brukbar. Ett feministiskt 
nomadiskt tänkesätt medför att Braidotti delar in nomadismen i tre nivåer: 
skillnader mellan kvinnor och män, skillnader mellan kvinnor, samt skillnader 
i kvinnor. De är närvarande på alla nivåer och i alla tider. Skillnaderna ska 
tänkas i relation till “sexual differences“ och utgör en karta av komplexa 
avlagringar som ingår i en nomadisk epistemologi. De tre nivåerna ska dock 
inte förstås som sekventiella och dialektiska utan något som samexisterar och 
bör förstås som övningar i att benämna ett komplext fenomen250.  

I Viktorias argumentation om varför hon föredrar samarbete med män, i 
Annikas och Gunillas svårigheter att uttrycka meningen om ojämlikhet, samt i 
Mariannes längtan om ett vanligt jobb, blir dessa tre nivåers samexistens 
påtaglig. Samexistensen kan heller inte urskiljas på något enkelt sätt. Att sub-
jektiviteter är tillfälliga, relationella och skapade genom skiftande samman-
bindningar, visar sig också i Barbros argumentation om kvinnors rädsla för 
teknik. Annikas och Gunillas uttalanden om att de inte behandlats annor-
lunda, tolkar jag också som uttryck för sexualitetens minskade betydelse 
genom att kvinnor och män oftare arbetar tillsammans som professionella. 
Denna diskussion förde jag också i samband med diskussionen om hur 
subjektiviteter formas genom referenser till de Lauretis, som hävdar 
sexualitetens stora betydelse251 vid formandet av s.k. kvinnliga subjekt. 

 

                                                
249  Se Vehviläinen (1997) som i forskning om kvinnor på kontor samt  systemutvecklare visar hur  

utveckling av informationsteknologi medför förhandlingar om teknologi och kön genom vilka  
mångfaldiga och mobila identiteter och subjektiviteter skapas. 

250 Braidotti (1994:146-172). 
251 Se sid. 36. 
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Balanserande av gungbrädan 

Du ska tacka dina gudar, 
om de tvingar dig att gå 

där du inga fotspår 
har att lita på. 

Karin Boye 

Jag närmar mig slutet på vandringarna och ska därför väva samman olika spår 
och tankar, som kommit till uttryck i tidigare delar. I den historiska tillbaka-
blicken visade jag hur relativt begränsade grupper av män, med både specifika 
kompetenser och i specifika positioner, deltog i utvecklingen av 1950-talets 
datateknik, vilket medförde att området till en början dominerades av män. 
Men jag påstod också att det inte är något förutbestämt, som gör informa-
tionsteknologiområdet till manligt. Påtagliga exempel på bräckor i mansdomi-
nansen är kvinnorna som deltagit i studien. Genom att fokusera deras val, 
tankar, förhållningssätt och känslor har jag försökt få ökade förståelser av hur 
kvinnor formas och formar informationsteknologi. Gränsöverskridandet och 
begreppsparet identitet/differens har varit bärande element i min undersök-
ning. Jag har visat hur dikotomiska samt dialektiska tänkesätt som förstår dif-
ferenser som negativa identiteter begränsar för ökade förståelser av när detta 
något möter sin andre. I berättelserna skapar och skapas kvinnorna som sys-
temutvecklare och kvinnor och som framgått av bilderna finns variationer och 
skillnader mellan kvinnor och män, mellan kvinnor och kvinnor, samt i 
kvinnorna. Jag har illustrerat mångfalden genom regnbågen och dess olika 
färger med flytande gränser. Respekten för skillnader och motsatser är än mer 
angeläget i tider när de ges innebörder av något negativt och när konsekven-
ser av sådana tänkesätt resulterar i ökat främlingshat, vilket har blivit mer på-
tagligt i Sverige genom strukturomvandlingar och hög arbetslöshet. Men 
också genom etniska konflikter som vi varseblivit i t.ex. Bosnien. Historien 
har många andra exempel. Genom att försöka förstå andra kan vi också få 
bättre förståelse av oss själva.   

Den svenska kulturens dominerande strävan efter likhet, medför att kvin-
nor i mansdominerade tekniska världar, kan känna sig annorlunda och längta 
efter likhet. I likhetssträvan ingår jämförelser med något annat och i jämställd-
hetspolitikens förändringsarbete med syfte att förbättra kvinnors villkor, har 
män utgjort norm och varit jämförande termer. På motsvarande sätt utgör 
män norm i kvinnocentrerade ståndpunkters uppvärderingar av erfarenheter 
och kompetenser som kvinnor förvärvat i vardagslivets göranden. Och i dessa 
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positioner finns tendenser till förskjutningar, som innebär att kvinnor görs till 
norm istället för män, vilket innebär pendling från ett ytterläge till ett annat. 
Det kan bli hindrande för att komma bortom dikotomiska tänkesätt, för for-
mulerandet av andra subjekt än avgränsade och hierarkiska.  

Kategoriseringar fungerar inte bara som tillvägagångssätt för att strukturera 
tillvaron, utan är gränssättande och påverkar tänkesätt. Det går att spåra i titeln 
Det beror på att man är kvinna ..., som jag valt för att visa hur mening skapas 
och skapar kvinnor och män. Men den visar också hur språket begränsar och 
är begränsande. Man i titeln kan tolkas som beteckning för en man eller som 
beteckning för människor generellt och i den senare inkluderas kvinnor. Där-
emot ingår inte män i kategorin kvinna, eftersom beteckningen har en helt 
annan könsmärkning. Uttrycket, Det beror på att kvinna är man, är därför näst 
intill otänkbart. 

Jag har utgått från kvinnors berättelser samtidigt med tillämpandet av fe-
ministiska tänkesätt och tillvägagångssätt som dekonstruerar kategorin kvinnor 
och som ifrågasätter skapandet av kvinnliga väsen. Det paradoxala blir uppen-
bart - jag baserar min studie på begrepp som jag samtidigt undersöker. Tolk-
ningarna och analyserna av intervjuerna visar att kategorin kvinna inte är 
något stabilt och enhetligt. I berättelserna formas kvinnorna genom göranden 
och handlanden som innebär att de vid jämförelser ibland kan känna samhö-
righet med andra kvinnor och i andra sammanhang har mer gemensamt med 
män och kanske särskilt med dem som har likartade arbeten och 
livssituationer. I inledningen till kapitlet Gränsvandrerskor formas och formar 
informationsteknologi formulerade jag frågorna: Är inte jag kvinna? Vad är jag? 
De utformades med anledning av mångårig erfarenhet av systemutveckling 
och för att det i offentlig debatt förmedlas bilder av att kvinnor inte är 
intresserade av eller väljer att arbeta med utveckling av informationsteknologi. 
Identiteter formas som skillnader genom att subjektet placeras eller intar olika 
positioner beroende på situation och sammanhang samt genom en mångfald 
av olika variabler som kön, klass, ras, etnicitet, ålder, sexualitet. Därför 
formulerar jag om frågorna till frågan: Hur kommer det sig att kategorin 
kvinnor existerar?  

Eftersom vår tillvaro innebär ständiga rörelser har vi att hantera motsägel-
ser, ambivalenser och spänningar, som jag menar att vi inte bör lösa upp ge-
nom synteser. Istället bör vi leva i dem och för att kunna hantera en motsä-
gelsefull tillvaro, bör vi nyttja ironins retoriska och politiska resurser. Detta 
möjliggör glidningar och förståelser av vad som sägs och vad som menas, vad 
som sägs och vad som kan förstås. Ironiska ståndpunkter tillåter oss att hålla 
samman det inkompatibla, att förbli ärliga och samtidigt vara i rörelse. Ironi 
tillåter både humor och allvar för att hänga i klyftan mellan kategorier och 
vägra det säkra och därigenom närma sig gränser för det otillåtna. Härigenom 
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visas andra vägar till förståelser och nya föreställningar som resurser om för-
ändringar och förändrade konstruktioner. När begränsningarna i könsdikoto-
mier och motsatsernas dialektik252 blivit märkbara, är metaforer som 
Haraway’s cyborg, mobila subjektiviteter och nomadiska subjekt användbara 
gestaltningar i framåtriktade förändringsarbeten. Genom dessa tillåts vi tänka 
andra tankar, andra kategorier, eller definiera om befintliga kategorier samt 
våga det osäkra och att hänga i klyftan mellan kategorier. Eller närma oss 
gungbrädans upphängningsanordning. 

 
 

Normaliseringsprocesser innebär att dominerande diskurser liksom discipline-
rande teknologier tas för givet och därigenom blir det dolda svårare att ifråga-
sätta. Återkommande teman i tidigare delar har varit att leta efter sprickor och 
spänningar mellan det rådande och marginaliserade, samt att i gränsöverskri-
dandet finna alternativa föreställningar och förståelser som resurser och vägar 
till förändringar. I hävdandet av att chefskapet ger bättre förutsättningar för att 
kunna kombinera arbete och barn, ifrågasätter Susanna gängse föreställningar. 
Insikten om att det tänkta och uttalade står i motsättning till det vedertagna, 
medför att hon karaktäriserar ståndpunkten som vansinnig. Chefspositionen 
innebär förutom friheter och befogenheter att styra verksamheten också en 
lägre grad av beroende av andra genom arbetsuppgifter som inte innebär ett 
direkt deltagande i konstruktionsarbetet. Vansinnet, visar var gränsen för det 
accepterade går vad gäller chefskap och vad som får uttryckas om innebörden 
i befattningen och arbetet. Genom att inte foga sig sätts det stabila i spel och 
därigenom blir avvikande föreställningar hotande för förhärskande förståelser 
av makt liksom av kunskap. Att stå på gränsen till det vansinniga öppnar också 
för andra förståelser och variationer av vad chefskap kan göras till. Susanna har 
tränats i att forma det utifrån situationer på det lokala planet samt genom att 
känna tillit från överordnade chefer som befinner sig på annan ort. 

Heltidsarbetets normerande funktion kan få diskvalificerande konsekven-
ser för kvinnor, som utnyttjar lagliga rättigheter till förkortningar av arbets-
tiden i enlighet med föräldraförsäkringen. Exempel på exkluderande mekani-
smer som aktualiserats i kvinnornas berättelser är krav på heltid för deltagande 
i projekt. Argument om kvinnors rättigheter till likvärdigt arbete med lika 
villkor ligger till grund för jämställdhetsarbetet i Sverige och som kvinno-
forskning bidragit med underlag till. Rättvisefrågor rörande yrkesarbete har 
genom lönearbetsdiskursen varit vägledande i strävan efter jämställdhet och de 
har samverkat med bristen på arbetskraft i formandet av reformer som t.ex. 
föräldraförsäkringen. Genom normen om heltidsarbete uppstår ett motsats-
förhållande mellan tankar om rättvisa och utnyttjandet av rättigheter, vilket 
                                                
252 Här avser jag en dialektik som gör det andra till negation. 
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kan medföra indirekt diskriminering av deltidsarbetande kvinnor. Det kan 
dock inte betraktas som något generellt hinder, eftersom kvinnorna i studien 
också har befattningar som chefer, projektledare och deltar i utvecklingspro-
jekt, trots förkortade arbetstider. Däremot visar motsägelserna på hur svensk 
kvinnoforskning, som bl.a. bidragit med underlag i jämställdhetsarbetet, också 
är delar av rådande diskurser och i omformulerandet av dem. De utgör ramar 
inom vilka vi formar förändringar och därför kan reformer genom vår delak-
tighet i det rådande få negativa konsekvenser, trots syftet om det motsatta. 
Men även om utsikten kan vara intressantare än de inre rummen bör feminis-
tisk forskning ta ansvar för delaktigheten, stå kvar i det orena och göra det 
märkbart för att bruka ansvaret till resurser i tänkandet om förändring. Re-
surserna kan nyttjas för utvärderingar av sprickor och brott och ur dessa for-
mulera andra lösningar, som ruckar på förhärskande föreställningar för att 
undvika risker till förstärkningar av dem. 

Motsägelserna visar också, att individen inte är slav under det rådande 
utan har möjligheter att välja position, som innebär att kvinnor också har 
möjligheter att handla och göra motstånd. Samexistensen av diskurser med 
könsspecifika skillnader i krav, regler och skyldigheter innebär dock att val-
möjligheter och förhandlingar ter sig olika för kvinnor respektive män. Nor-
mer om heltidsarbete gäller för både kvinnor och män. Trots att vi skönjer 
förändringar i mäns ansvarstagande för barn och familj, har/tar flertalet kvin-
nor fortfarande ett större ansvar. Det innebär att rättigheter och skyldigheter 
varierar och att förhandlingar formar och formas olika av kvinnor och män. 
För att göra de enskilda kvinnornas valmöjligheter märkbara, har jag använt 
Foucaults maktanalyser om att makt finns i form av relationer på mikronivåer. 
Makt utövas, är produktiv och bör analyseras nerifrån och upp. Discipline-
rande teknologier, vars syfte är att göra oss läraktiga och lydiga, visar också 
hur maktutövning är produktiv. Men för att visa på enskilda kvinnors val-
möjligheter, samt för hur vi konstitueras i handlandet är inte Foucaults mak-
tanalyser tillräckliga. Makthandlingar har därför varit centrala i analyserna av 
kvinnornas förhandlingar. 

Med olika exempel, har jag visat hur kvinnor, när de ställts inför kriterier 
som exkluderat dem från intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, valt 
olika vägar att handla på, beroende på situation och sammanhang. Ett tillväga-
gångssätt är, att inte finna sig i uteslutning från projekt eller byte av enhet 
beroende på deltidsarbete. Därigenom visas på möjligheter att tänja gränser 
som gör orättvisor märkbara. Men att inte agera, som en kvinna gjorde, har 
jag också tolkat som ett aktivt val, eftersom hon inte ville ställa upp på upp-
satta premisser. Hon hade återgått till arbetet efter föräldraledigheten och 
ansåg därför att kraven om heltidsarbete var orealistiska för henne. Att kvin-
nor väljer deltidsarbete, kan också förstås som protester och motstånd mot 
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livsformer i vilka lönearbete och normer om heltidsarbete dominerar - discip-
lineringen till att bli fogliga kroppar är inte fullkomlig.    

Att förkorta arbetstiden med 1-2 timmar per dag, innebär avvikelser från 
normen, men som framkommit i intervjuerna, innebär ett omfattande över-
tidsarbete att deltidsarbete endast är formellt. I realiteten arbetar dessa kvinnor 
heltid eller mer och konsekvenserna blir ett pusslande och förhandlande om 
rättigheter och skyldigheter för att hålla balansen i organiserandet av vardags-
livet. Det innebär slitningar genom att å ena sidan få stimulans och bli 
fascinerad av ett problemlösande arbete och å andra sidan vara en god mor 
och kvinna. Kvinnor ställs inför dessa krav som de skapar och återskapar 
genom deltagandet i olika praktiker. 

Jag har pläderat för att systemutveckling ger flexibilitet, som underlättar 
organiserandet av vardagslivet, vilket bl.a. uppnås genom att verksamheten 
organiseras i projekt. Det kan förefalla som om den endast är en chimär ef-
tersom övertidsarbete tycks vara mer regel än undantag. Och visst är projekt-
arbetet med snäva tidsplaner och ett högt tempo motsägelsefullt, med ten-
denser till återupprepningar från projekt till projekt. Trots begränsningar finns 
hög grad av flexibilitet, som medger frihet i förläggning av arbetstider. Vissa 
arbetsuppgifter kan utföras i hemmet och närvaro liksom frånvaro kan planer-
nas in i tidsplanerna. Utvecklingsarbetet innebär ett möte med människor 
med andra bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Detta möjliggör ska-
pandet av allianser med personer utanför den egna enheten, som kan nyttjas 
för att få delta i intressanta utvecklingsprojekt. 

Tid som disciplinär kontroll är inte någon ny företeelse, utan har använts 
och används fortfarande för övervakning av att arbetsprocesser och arbetsmo-
ment blir utförda. Att snäva tidsplaner skulle orsakas av att utveckling av in-
formationsteknologi sker i en ung bransch, som därigenom inte funnit för-
finade instrument för tidsuppskattningar, har troligen betydelse. Däremot 
torde erfarenheter från liknande verksamheter och utvecklingsprojekt kunna 
överföras och nyttjas vid planering av systemutvecklingsprojekt. Frågor som 
jag inte kan besvara, men som kan vara intressanta för framtida forsknings-
projekt är: Varför kvarstår svårigheter med tidsuppskattningar? Är det för att 
systemutvecklare inte låter sig reduceras och disciplineras till att bli fogliga 
kroppar genom kontrollerande mekanismer? Vilken roll spelar arbetets pro-
blemlösande karaktär, för att systemutvecklare bemödar sig med att hålla pro-
jektens tidsplaner med avseende på tidpunkter för leverans till kund? Utför 
systemutvecklare arbete utanför tidsregistreringar för att inte riskera att bli 
betraktade som inkompetenta, på grund av arbetets problemlösande karaktär?  

Under min tidigare yrkesverksamhet inom informationsteknologiområdet, 
förundrades jag över ständiga förändringar av modeller och metoder för sys-
temutveckling, som infördes men som ändå inte bidrog till nämnvärda för-
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bättringar av tidsuppskattningar och tidsplaner. Som jag diskuterat tidigare, går 
problematiken bl.a. att finna i projektets eller systemutvecklingens paradoxer, 
nämligen krockar mellan två till synes oförenliga diskurser - en rationell 
diskurs och en förändringsdiskurs. Dessa krockar får betydelse för hur 
projekten och systemutvecklingen planeras och genomförs. I mötet uppstår 
motsägelser mellan föreställningar vars intentioner är att finna en enkel väg 
från idé till färdig lösning och det mer oförutsägbara. Spänningarna aktualise-
ras bl.a. genom att verksamheter inte är statiska utan att det hela tiden sker 
förändringar, som innebär att ursprungliga krav- och systemspecifikationer blir 
mer eller mindre inaktuella. Idag finns modeller, som betraktar framtagande av 
specifikationer, design och test som föränderliga processer. 

I projektplaneringen ingår förberedelser för skapandet av system och sys-
temutveckling är de aktiviteter genom vilka lösningar skapas. Aktiviteternas 
genomförande består i att tolka intentionerna i krav och specifikationer och 
genom överväganden och val, samt att med hjälp av tekniker realisera lös-
ningar av problemen. Hur systemutvecklare åstadkommer dessa är beroende 
av vilka förhållningssätt de har till systemen och datorerna. Deras intressen 
influerar meningen av system som skapas och som slutanvändare brukar. 
Teknologiska tänkesätt reducerar handlingar till ting och genom förhåll-
ningssättet prioriteras lösningar med maximalt utnyttjande av datorernas min-
neskapacitet och snabbhet. Om datorer, system och systemutveckling förstås 
som processer, beaktas också andra aspekter än tekniska. Genom den senare 
förståelsen kanske systemutvecklare kan återerövra det poetiska förnuftet som 
gått förlorat genom att endast förstå maskinerna som statiska artefakter. Och 
förståelsen av vad en dator är eller blir görs också märkbart vid utveckling av 
informationsteknologi - “meningen och vägen är viktigare än målet och 
medlet, dialektik och paradox viktigare än dikotomi och definition“. I for-
mandet av informationsteknologi bedrivs också förhandlingar mellan intres-
senter och aktörer, i vilka kön och teknologi skapas och skapar. 

 
 

Kvinnornas svårigheter att med ord uttrycka vad de menar med teknologi, 
hänför jag till dominerande tänkesätt, som reducerar göranden och handlande 
till strukturer och ting - teknologi förvandlas till naturaliserade objekt. Att 
objektivera innebär att situering och lokalisering går förlorad och därigenom 
vilka överväganden, val och intentioner, som fanns i förutsättningarna och 
utgångspunkterna vid planeringen av utvecklingen, liksom under själva 
utvecklingen. Maskiner och annan hårdvara är det mest gripbara och påtag-
liga. Hantverk, som t.ex. stickning, har däremot inte hänförts till statiska sub-
stantiv genom att aktiviteterna är märkbara både i görandet och sägandet. 
Framställningen av tröjan är påtaglig och gripbar och resultatet av görandet, 
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tröjan, kan jag också ta på eller ta på mig.  De kunniga förstår också sticktek-
niken. Skildringar av hantverket, benämns med verb, varigenom görandet blir 
påvisbart. I dekonstruktioner av teknologi, som naturaliserade objekt eller 
statiska substantiv, kan feministisk forskning utgöra resurser för att märka och 
göra märkbara förståelser, som är invävda i formandet av teknologi. Och i 
konstruerandet av nya föreställningar som möjliggör formuleringar av alterna-
tiva teknologier, andra förståelser och tänkesätt för att på så sätt återvinna det 
poetiska förnuftet. I Haraway’s cyborg kan vi tillåta oss att artikulera vår 
orenhet, vår delaktighet och balansera gungbrädan och tillåta oss närmandet av 
gränser för det otillåtna eller vansinniga. Karin Boye uppmanar oss att tacka 
våra gudar för möjligheten att trampa nya fotspår, vilket kan karaktärisera 
feministiska teknikvetenskapliga utmaningar. Genom vandringar i okända 
landskap, där vi “inga fotspår har att lita på“, sätts stabiliteter  i spel, varige-
nom nya vägar och tänkesätt kan öppnas. 
 
 
I kapitlet om kvinnoforskningens positioner har jag redogjort för förflytt-
ningar från kvinnocentrerade positioner till poststrukturalistiska strategier, 
samt vilka konsekvenser det fått för forskningsarbetet. Två olika projekt har 
därför löpt parallellt i avhandlingen - hur gränsöverskridare formas och formar 
informationsteknologi, samt feministiska förändringsprojekt. De parallella 
projekten har orsakat spänningar, som jag har försökt hålla vid liv. Min stånd-
punkt i kvinnocentrering eller gynocentrism avspeglas i projektets titel Mor-
gondagens systemutvecklare - en kvinna? När jag påbörjade forskningsarbetet 
tillskrev jag kvinnor resurser, som kan karaktäriseras som utopier om en bättre 
värld, som skulle kunna förverkligas genom andra förståelser och därigenom 
förhoppningar om utvecklingar av andra system och teknologier. Med tanke 
på tidigare erfarenheter från systemutvecklingsarbete, borde jag ha haft insikter 
om komplexiteten,  och att det inte finns någon automatik mellan fler kvin-
nor och förändringar. Önskningar och visioner, samt utgångspunkter i 
kvinnocentrering, som tillskriver kvinnor andra potentialer som källor till 
förändringar, var faktorer som påverkade mina utgångspunkter. Förflyttningen 
ut från informationsteknologin, dvs. från där jag stod, innebar troligen också 
förlust av situering och lokalisering, som medförde att jag reducerade proble-
matiken till frågor om representation. 

Genom aktiva val förflyttade jag mig från teknik/naturvetenskap mot 
samhällsvetenskaplig kvinnoforskning, som kan förklaras genom dess domi-
nerande ställning i Sverige. De yttre rummens dominans över de inre, gör att 
vi “hopper alltid ut av hvor vi er - til de andre“, som också kan karaktärisera 
min förflyttning. Genom olika influenser, som i mötet med kvinnorna i 
forskningscirkeln, kvinnor jag intervjuat, kontakter med andra forskare i den 
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egna forskningsmiljön, liksom utanför och inte minst genom kursen human-
vetenskaplig handlingsteori, har avhandlingsarbetet fört mig tillbaka till tek-
nik(natur)vetenskap. 
 

Teknik(natur)vetenskap  Samhällsvetenskap  

 
 

Förflyttningen mot teknik(natur)vetenskap har också medfört flyttningar från 
kvinnofrågan till närmandet av vetenskapsfrågan i feminismerna. Sociala 
studier av teknik och teknikanvändning, bör kompletteras med forskning 
kring grundvalsproblematiker och kunskapspolitiska frågeställningar. Därför 
bör feministiska forskare med naturvetenskaplig/teknisk bakgrund, sträva efter 
att stå kvar och inte hoppa ut från var de är, för att genom delaktighet, ansvar 
och orenhet vidga ramarna för förståelser av informationsteknologi som kul-
tur. Förflyttningarna aktualiserar både kunskapspolitiska frågeställningar eller 
översättningsproblematiker och därigenom uppkommer framtida forsknings-
frågor: Vad är kunskap? Vilken slags kunskap? Vems kunskap? Är kunskap 
representerbar? Hur ska informationsteknologi användas? I vilka sammanhang? 
I vilken takt? Vem ska medverka och besluta om utveckling och införande av 
informationsteknologi? Vilka kunskaper behövs i framtiden? Hur ska vi lyckas 
få sprickor i rådande förståelser av kunskap och av de processer genom vilka 
teknologin skapar och skapas för att få till stånd förändringar som inte 
naturaliserar teknologi till objekt? Feministisk forskning utgör  resurser i 
formulerandet av alternativa förståelser och former om hur och om fenomen 
och företeelser som t.ex. virtuell verklighet skapar nya former av samhällen, 
nya världsbilder och nya kulturer. 

Forskning om kvinnors villkor och framtagandet av handlingsunderlag för 
jämställdhetsarbete är nödvändigt. Däremot bör dominansen av kvinnofrågan 
över vetenskapsfrågan förändras, för att feministisk forskning ska lyckas hålla 
fast vid ambitioner och formulerandet av vetenskapskritiska program. Vi bör 
därför inreda rum, för att möjliggöra diskussioner, om vad det bör vara, vad vi 
håller på med, vad vi ska hålla på med och hur vi ska hålla på. Kvinno-
forskningen befinner sig i och är delar av forskningskomplexet, vilket medger 
möjligheter till formulerandet av de stora och långsiktiga feministiska veten-
skapskritiska programmen. Vetenskapsförståelser och förståelser av kvinno-
forskningsperspektiv, bör hållas vid liv, för att inte stelna i konventionella 
former. Betingelser och fokuseringar av de inre rummen är av lika stor vikt 
som problematiseringar av de yttre rummen. 



 

Summary 

As I approach the end of this wanderings I feel it necessary to weave together 
the different threads of thoughts and notions that have been considered in 
earlier writings. In the historical retrospective, I showed how relatively 
limited groups of men of specialized competencies in specific positions had 
participated in the development of the computer technology of the 1950s and 
that this meant an early male dominance in the field. However, I also claimed 
that the information technology field is not predeterminately the province of 
men. The women who have participated in this study clearly exemplify that 
male dominance is cracked in places. By focusing on their subjectivities I have 
attempted to gain increased understandings of how women are shaped and 
shape information technology. The term, ‘transgressing boundaries’ and the 
dichotomy identity - difference have been fundamental elements of this study. 
I have shown how binary opposition and dialectical thinking that understands 
differences as being negative or opposing identities limits further 
understanding of how something can meet its complement. In the narratives, 
I demonstrate how women are formed as systems developers and as women, 
and as the diagrams indicate, there are variations and differences between 
women and men, between women and women, and within women 
themselves. I have illustrated this diversity using the analogy of the rainbow, 
its different colours and the shifting boundaries between them. That 
differences and opposites are respected is particularly urgent in times when 
they are given a negative connotation, and when the consequences of such 
thinking result in increased xenophobia, something which has become 
evident in Sweden through structural changes and high unemployment. This 
is also evidenced by ethnic conflicts, as in the case of Bosnia. History reveals 
numerous examples. By attempting to understand one another we gain a 
better understanding of ourselves. 

The dominant striving towards equality that characterizes the Swedish 
culture implies that women in male dominated technical spheres can perceive 
themselves as different and are conscious of a longing for equality. The 
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striving for equality involves comparisons with something else, thus in equal 
opportunity reforms aiming to improve the conditions of women, men have 
constituted the norm of comparison. In a similar way, from gynocentric 
viewpoints, men constitute the norms of valuation of the experience and 
competence that women have gained in the course of daily life. And in these 
positions, there are tendencies towards replacement which imply that women 
become the norm instead of men, resulting in a shift from one outer fringe to 
another. This can be an obstacle to avoiding dualistic thinking and for 
formulating subjects other than limitative and hierarchical ones. 

Categorization is not only a means of imposing structure on the world, it 
is limitative and influences our way of thinking. This can be discerned in the 
title, Det beror på att man är kvinna [It’s because one is a woman], that I have 
chosen to show how meaning is formed and forms female and male identities. 
But it also shows how language limits and is limiting. Man, in the Swedish 
title, may be interpreted either as an indefinite pronoun denoting one man or 
people generally, the latter group including women. On the other hand, men 
cannot be included, in this way,  in the category ’women’, since that gender 
denotation is exclusive. Det beror på att kvinna är man [It’s because woman is a 
man], is therefore inconceivable. 

I have based my work on women’s narratives and applied feminist 
thinking and an approach which deconstructs the category ‘women’, and 
which questions the creation of a female entity. The paradox becomes 
obvious – I base my study on concepts which I am at the same time 
examining. Interpretations and analyses of the interviews reveal that the 
category ‘women’ is not something which is stable or uniform. In the 
narratives, women are shaped through doing and acting in ways that, at times, 
make them feel, in comparison, a kinship with other women, while in other 
contexts they feel they share more in common with men, especially, perhaps, 
with those who have similar occupations and walks of life. In the 
introduction to the chapter, Gränsvandrerskor formas och formar informations-
teknologi [Transgressors are shaped and shape information technology], I have posed 
the questions: Am I not a woman? and What am I? They have been 
formulated from the point of view of one who has many years of experience 
as a systems developer and because women are often represented in social 
debate as not being interested in developing, or choosing careers in, 
information technology. Identities are formed as differences when the subject 
is placed in, or assumes, different positions, depending on the situation, and 
by a multitude of variables such as gender, class, race, ethnic origin, age, 
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sexuality, etc. Therefore, I reformulate the questions as: ”How do we come 
to have women?”253. 

Since our lives are continually in motion, we must come to terms with 
contradictions, ambivalence and tensions which I do not think we should 
dissolve through synthesis. Instead, I believe we should involve ourselves in 
them, and in dealing with a contradictory and ambivalent existence we ought 
to employ the rhetorical and political resources of irony. This allows our 
interpretation and understandings of what is said and meant, and what is said 
and what is understandable, to shift. An ironic stance enables us to consolidate 
the incompatible, and in the same time to be honest and in motion. Irony lets 
us deny what is certain by allowing us to be both humorous and serious as we 
hang in the crevice between categories, thereby approaching the boundaries 
of the inadmissible. This can lead the way to new understandings, notions as 
resources for change, and new constructions. When the limitations of gender 
dichotomies and the dialectic of opposites254 have become apparent, figures 
such as Haraway’s cyborg, Ferguson’s mobile subjectivities and Braidotti’s 
nomadic subjects become representations of progressive change. Through 
them we are allowed to think other thoughts, to think in terms of other 
categories, redefine existing categories, dare to accept the uncertain and 
venture into the gaps between categories — to approach the seesaw’s point of 
suspension. 

In normalization processes, dominating discourses and disciplined 
technologies are taken for granted and therefore, become concealed and 
difficult to question. Recurring themes in previous sections have been the 
search for cracks and stresses between the dominant and the marginalized, and 
the discovery, through the transgressions of boundaries, of new 
understandings, and new notions as resources for change. In maintaining that 
a managerial position offers a better set of conditions for combining work and 
children, Susanna questions prevailing notions. The insight that what is 
thought and what is expressed contradict what is commonly accepted leads 
her to characterize this stance as absurd. A managerial position implies, in 
addition to the freedom and authority to control activities, a lesser degree of 
dependence on others through tasks that do not involve direct participation in 
the work of construction. This absurdity shows where the line is drawn 
between what is accepted and what may be expressed about the implications 
of a managerial position and work. Non-conformity jeopardizes stability and 
deviating notions threaten prevailing concepts of power and knowledge. 
Standing at the verge of this absurdity opens the way to new understanding 
and new variations of what the managerial position can become. Susanna has 
                                                
253  Ferguson (1993:77). 
254 By which I mean that the dialectic makes the opposite a negation. 
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been trained to construe it according to situations at the local level while 
being trusted by her superiors who are in other locations. 

The norm-building function of full-time employment can result in 
consequences that disqualify women who take advantage of their legal 
entitlement to shorter working time through parental leave of absence. An 
example of an exclusion mechanism that has been actualized in the women’s 
narratives is the demand of full-time participation in projects. Arguments 
favouring women’s rights to the same work under the same conditions are the 
basis for equal opportunity reform in Sweden, to which women’s research has 
contributed. Equality issues related to occupational work have, through 
debates surrounding wage equality, led the struggle for equal opportunity 
employment, and together with a shortage of labour, helped to bring forth 
reforms such as parental leave insurance. The norm of full-time employment 
presents a contradiction between notions of equality and the extent to which 
rights are exercised, which can lead to the indirect discrimination of women 
in part-time employment. This cannot, however, be considered a general 
obstacle, since the women in the study also have positions as managers, and 
project leaders, and participate in development projects despite having shorter 
working times. These contradictions show how Swedish gender studies, not 
only contribute as they do to equal opportunity reform, but also form a part 
of the current discourse and reformulation. The premises constitute a 
framework within which changes can be shaped and change and measures 
aiming toward change can, by implication, result in negative consequences. 
Even if the outlook is more interesting than the view of the interior, feminist 
research should assume its responsibility for its implications, remain in the 
mire and make it more obvious and be jointly responsible for the resources 
for considering change. These resources can be also applied to evaluations of 
the cracks and fissures that are apparent, formulating from them other 
solutions that adjust the prevailing notions so as to prevent them from being 
reinforced. 

The contradictions also indicate that the individual is not at the mercy of 
prevailing discourses. She has the possibility to choose positions that imply 
that women also have opportunities to act and to offer resistance. The 
coexistence of discourses with gender-specific differences in demands, rules 
and obligations implies, however, that choices and negotiations are different 
for women than for men. Norms of full-time employment apply to both 
women and men. Despite the fact that we discern changes in the way men 
assume responsibility for children and family, the majority of women still have 
and take the greater share of responsibility. These mean that rights and 
obligations vary and that negotiations form and are formed differently by men 
and women, and for men and women. To make the choices of individual 



Summary 175 

 

women apparent, I have used Foucault’s analyses of power as power exists in 
the form of relations at micro-levels that power is exercised, is productive and 
ought to be analysed from the ground up. Disciplined technologies that aim 
to make us obedient and apt to learn also show the productive aspect of the 
exercise of power. But Foucault’s analyses of power are insufficient for a 
consideration of the individual choices of women and how our actions are 
constituted. For this reason, acts of power have been central in the analyses of 
the negotiations. 

With various examples I have shown how women - when confronted by 
criteria that exclude them from interesting and enriching work - chose 
various courses of action depending on their situation and context. One 
approach is to refuse to be excluded from a project or to be transferred to 
another group because of part-time employment, thereby stretching the 
boundaries that make injustices apparent. But choosing to do nothing, as one 
woman did, I have interpreted her action as an active choice, since she did 
not wish to accept the proposed terms. She had returned to work following 
parental leave and realized that the requirement to work full-time was not a 
realistic alternative. The choice to work part-time may also be understood to 
be a form of protest and resistance to a living order in which wage-earning 
and norms of full-time employment dominate. The compulsion towards 
compliance does not entirely reach its mark. 

Shortening the working time by one or two hours per day involves 
deviations from the norm, but it has been apparent in the interviews that 
extensive overtime work formalizes part-time employment. In reality, the 
women work full-time and more, and as a consequence, they must juggle and 
negotiate their entitlements and obligations in order to maintain a balance in 
the organization of their daily lives. All of this involves tensions that arise 
between - deriving stimulations and fascination from a problem-solving 
occupation, and being a good mother and woman - demands that women 
face and which they themselves create and recreate through compliance in 
various practices. 

I have maintained that systems development allows a flexibility that 
facilitates daily life, through among other practices, the organization of 
activities in project form. This may seem to be merely a chimera, since 
overtime work seems to be the rule rather than the exception. Certainly, 
project work with strict deadlines and a high tempo is contradictory, with 
recurring tendencies in project after project. Despite limitations, there is a 
high degree of flexibility that allows freedoms in planning working times. For 
example some tasks can be performed at home and absence from or presence 
at the workplace can be scheduled. Development work involves the meeting 
of people with other backgrounds, experiences, and competencies. This 
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makes it possible for the individual to form alliances with people who work 
in other units with whom she can participate in interesting development 
projects. 

Time, as a disciplinary restraint, is nothing new. It is and has been used to 
control and monitor work processes and the completion of tasks. The fact 
that demanding time schedules are the product of such a young industry as 
information technology development, which finds itself without adequate 
instruments for estimating time demands, is probably significant. However, 
experiences from similar activities and development projects ought to be 
transferred to, and utilized by, systems developments projects. Questions to 
which I have no answers, but which may be of interest to future researchers 
are: Why are time estimates still problematic? Is it because systems developers 
do not allow themselves to be reduced and disciplined into compliance by the 
restraining mechanism of time? What significance does the problem-solving 
nature of the work bring to bear on the systems developer’s endeavour to 
meet project deadlines for deliveries to clients? Do systems developers, due to 
the problem-solving nature of the work, perform work outside of recorded 
working hours so as to avoid the risk of being considered incompetent? 

During my previous career in the information technology industry, I was 
struck by the continuous changes in models and methods employed in 
systems development, but which apparently contributed in no appreciable 
way to improving the means of estimating time demands and scheduling. As 
mentioned earlier, the problem is to be seen in the paradoxes of the project 
or systems development, namely, the collision between two irreconcilable 
discourses – the rational discourse and the discourse of change. This has a 
bearing on how the project or systems development is planned and executed. 
Contradictions arise between notions of finding a simple way from idea to 
complete solution and that which is less predictable. Tensions become 
actualized because activities are not static, changes occur continuously as the 
original specifications and requirements become outdated. Today there are 
models that regard the production of specifications, designs, and testing as 
changing processes. 

Project planning includes preparations for creating a system whereby 
systems development is a set of activities through which solutions are created. 
Carrying out the activities involves the interpretation of the intentions behind 
the requirements and specifications, and through deliberation and choice and 
the help of technicians, realizing solutions to problems. How systems 
developers realize these solutions depends on how they relate to the systems 
and computers, since their interests influence the meaning of the systems that 
are created for end-users. Technological approaches reduce actions to things, 
and through this approach, solutions that maximize utilization of memory 
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capacity and performance are given priority. If computers, systems and 
systems development are regarded as processes, their aspects other than 
technical ones may be taken into consideration. The latter understanding 
might allow systems developers to recapture the poetic rationality that has 
been excluded because of the focus on understanding machines and static 
artefacts. And the understanding of what a computer is or becomes is also 
made evident in the development of information technology — ”the meaning 
and the process are more important than the objective and the means; 
dialectic and paradox are more important than dichotomy and definition.” In 
the formation of information technology, negotiations take place between 
interested parties and participants, where gender and technology shape and are 
shaped. 
 
 
The difficulty women have in verbalizing their understanding of technology 
may be explained by the dominance of ways of thinking that reduce doing 
and acting to structures and things — technology is transformed into 
naturalized objects. Objectification entails the loss of the situation and 
localization that were implicit in the basic pre-conditions and point of 
departure for the planning of development, as well as during the actual 
development. Machines and other hardware – things – are most 
comprehensible and tangible. Crafts, such as knitting, cannot be reduced to 
static nouns because they are active, not only by their very nature, but also 
linguistically. The production of a sweater is tangible and comprehensible and 
the result of the action, the sweater, is something I can have and wear. Those 
who are skilled in the craft also understand its techniques. Descriptions of 
crafts employ verb forms that denote them as demonstrable. Through 
deconstructions of technology as naturalized objects or static nouns feminist 
research can become a resource for discerning and revealing the notions that 
underlie the formation of technology. And in the construction of new 
notions that facilitate the formulation of alternative technologies, other 
understandings and ways of thinking that enable a recovery of the poetic 
rationality that has been lost through the reduction of intentions and choices 
to things. In Haraway’s cyborg we are permitted to articulate our impurity 
and complicity, to balance on the seesaw, and approach the boundaries of 
what is permissible or sane. Karin Boye entreats us to thank our gods for the 
opportunity to make new footprints, in what may be an expression for the 
challenges of feminism in the realm of science. By wandering in a landscape 
where there are no footprints to rely on, stability is knocked out of kilter and 
the roads to new ways of thinking are broken. 
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In the chapter on the stances adopted by women’s research, I give an account 
of the shifts from gynocentric positions to post-structuralist strategies and the 
consequences this has had for research. In this thesis, two different projects 
have been in progress that deals with: how transgressors are formed and form 
information technology, and feministic change projects that have resulted in 
tensions. I have attempted consequently to master them by keeping the 
tensions alive. My stance in relation to gynocentrism is reflected in the title of 
the project, Morgondagens systemutvecklare - en kvinna? [Tomorrow’s systems 
developer - a woman?] When I began the research, I ascribed resources to 
women that may be described as utopian, for a better world that could be 
realized through other understandings, and thereby, the hope of the 
development of other systems and technologies. Considering my previous 
experience of the work of systems development, I should have had an insight 
into the complexity of the matter, and that there is no automatic increase in 
change with increased numbers of women. Desires and visions and other 
potentials that stances of gynocentricity have ascribed to women as sources of 
change were factors that influenced the positions I adopted. Moving out from 
information technology, where I stood, probably involved a loss of situation 
and localization that led me to reduce the problem to questions of 
representation. Through active choices, I moved from science and 
engineering to the social studies of gender and technology, which has a 
dominant position in Sweden. The dominance of the outer rooms over the 
inner makes us ‘jump from here to there’, also characterize the move I made. 
Through various influences, such as my meetings with other women in the 
research circle, and the women I interviewed, and through contacts with 
other researchers in my own environment, and in the action theory of human 
sciences, my thesis work has led me back to the realm of technoscience. 

The move towards technoscience has also involved a shift away from 
women’s issues towards the sphere of science in feminist studies. Social studies 
of technology and its application ought to be complemented with research 
into the problems of basic choice and issues surrounding the politics of 
knowledge. For that reason, feminist researchers who have a 
science/engineering background should strive to remain where they are, to 
participate, accept responsibility and extend the framework of understanding 
of information technology as a cultural phenomenon. The shifts actualize 
issues of the politics of knowledge and translation. Questions of interest for 
future research might be: What is knowledge? What kind of knowledge is to 
be represented? Whose knowledge? And can knowledge in any way be 
represented in information technology? How should information technology 
be used? In which contexts? At what rate? Who should participate and decide 
on the development and introduction of information technology? What 
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knowledge is needed in the future? How can we manage to make cracks in 
prevailing notions of knowledge and the processes through which technology 
shapes and is shaped, in order to bring about changes that do not naturalize 
technology into objects? Feminist research constitutes resources in the 
formulation of alternative notions of how and if phenomena, such as virtual 
reality, create new forms of communities, new perceptions of reality, new 
cultures, and in the creation of alternative forms. 

Research into the conditions of women and the production of a basis of 
data for the work of equal opportunity reform are essential.  The dominance 
of ‘the women’s question’ over the science question ought to be changed so 
that feminist research can be allowed to maintain its ambitions and formulate 
its critique of science. We should, therefore, furnish rooms to facilitate the 
discussion of what this should be, what we are doing, what we should be 
doing and how we should do it. Women’s research finds itself not only in the 
midst of, but is a part of, the complex of scientific research. This presents 
possibilities for the formulation of major, long-term feministic criticisms of 
science. Notions of science and notions of the perspectives adopted by 
women’s research should be kept vital and not allowed to stagnate in 
conventional forms. Conditions within the inner rooms and their focus are 
just as important as the problems in the outer ones. 
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Bilaga 1 

Intervjuteman  

Situationer i livet där informanterna har gjort olika val som påverkat deras liv 
 
• utbildning 
• familj/barn 
• bostadsort 
• typ av boende 
• arbetsplatser 
 
Frågeställningarna relateras till mannen/sambon, barnen, övriga anhöriga. 
 
Arbete 
 
Organisation av arbetet 
 
Arbetets innehåll 
 
Ansvar 
 
Förväntningar 
 
Framgång - karriär 
 
Aktörer, relationer till kollegor, chefer 
 
Arbetskontrakt 
 
Kvinna på arbetsplatsen , i yrket 
 
Yrkeskultur 
 
Framtiden 
 
Arbete - familj -  fritid 
 
Organisation och ansvar för arbetet i hemmet 
 
Familjekontrakt/arbetskontrakt 
 
Barnen 
 
Fördelning av föräldraledighet, vård av sjukt barn 
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Form av barntillsyn 
 
Organisation och ansvar 
 
Relationer 
 
Hur och vem upprätthåller relationer 
 
Fritid/ledighet 
 
Egna aktiviteter 
 
Semester 
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Analys av intervjuer 

Först presenteras intervjuutrdraget som ligger till grund för analysen därefter den steg-
visa gången och slutligen vilka diskurser som har urskiljts genom analysen. 

C: Det har varit förändringar här när man, den här utvecklings... eller Enhet 4 skulle, 
man skulle börja med den. Vad, var det, fanns det någon möjlighet att söka jobb 
där. Du var aldrig intresserad, du funderade på att flytta? 

L: Nej. Jo men det var när jag började här på Företag 2 eller Företag 2 då och det är 
rätt många år sedan, sedan dess har jag aldrig funderat på att flytta härifrån.  

C: Nej men jag tänker inom företaget? 
L: Jaa,  
C: Det var någon som jag träffade härom dagen som berättade att hon hade bytt och 

gått över till den här utvecklingssidan? 
L: Jo, men jag hamnade i det där projektet ändå. 
C: Ja, ja  
L: Och e... ja det, det tjatade jag mig till höll jag på att säga. Jag ville väldigt gärna 

börja i det här projektet. Så att först skulle jag faktiskt inte få det för att e... jag 
jobbade inte heltid och jag har haft väldigt sjuka barn när de var små så där, men 
så till slut så tänkte min chef efter att ok en tjej kan väl också få vara med i den här 
gruppen från hans sida sett. Så då fick jag vara med. Men det, det har, alltså om 
inte jag hade bett och frågat så hade jag inte fått det. 

C: Nej utan det var du själv som var drivande? 
L: Jo det var det. 
C: Du drev det mot din chef då eller? 
L: Mm det gjorde jag. 
C: Det här projektet i övrigt du sa att en tjej kan också får vara med? 
L: Ja om vi säger från enhet 1 så var det då två stycken utplockade och det var två 

killar. Och från enhet 2 är det bara killar och enhet 3 bara killar. Vi har från enhet 
4 två tjejer då. 

C: Ja jaha. Så att där är det övervägande killar? 
L: Ja, det är det. 
C: Trots att ni är så pass många tjejer på er ...? 
L: Ja 
C: Har du sett någon skillnad i när du är i ett sånt här projekt att? 
L: Nja e... det här avgiftsprojektet som pågår nu där är det väl hälften ungefär tror jag 

kanske är något övervägande på tjejer där. 
C: Mm men männen som deltar de har väl också barn? 
L: Mm något äldre barn än vad jag har. Ja, det är väl någon som har småbarn också 

små, som har hamnat i den här situationen att de är sjuka och så. 
C: Tror du att cheferna resonerade likadant med dom? 
L: Nej, det tror jag inte. Och de jobbar faktiskt heltid också och har någon som 

kanske jobbar mindre. 
C: Men de har ändå barn? 
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L: Mm  
C: Men de belastas inte med det? 
L: Nej. 
 
Senare under intervjun återvänder jag till hur Linnea varit aktiv för att få 
arbeta i utvecklingsprojektet. Jag frågar om hon brukar driva frågor 
 
C: Du sa här tidigare, att du tjatade på din chef  för att få komma med och ..., brukar 

du driva frågor, det var ett sätt att driva frågor? 
L: Jo. Jo det gör jag. 
C: Det gör du. 
L: Om jag tycker att någonting är fel så då, eller som jag behöver prata med honom 

om, då, då har jag tagit upp det på ett eller annat sätt oavsett om vi skulle ha något 
sånt här planeringssamtal eller inte men. 

C: Nej mm Hur brukar du göra vid såna tillfällen, när du ser att någonting är fel? 
L: Ja det beror på, ja men jag brukar ta upp det som på en gång om, om om det går. 

Och det gäller, det samma gäller då mot projektet och mot projektledaren han 
och han är så där att han kommer och frågar att hur går det med det här 
problemet du hade och så där, kollar upp det. 

 
Jag frågar också om hennes arbetskamrater agerade för henne. 
 
L: Ja det fick jag, av de jag skulle jobba med då. 
C: Mm hur yttrade sig det stödet? 
L: Ja det, det vet jag inte direkt det är inget så där. Man känner att de brydde sig i 

alla fall. Nu är inte jag den här, jag hör inte till de här som går och gapar vitt och 
brett om vad jag har tänkt mig  utan det är inte förrän jag har bestämt mig för att 
nu, nu ska jag göra någonting som jag talar om att det är så. 

C: Med vem diskuterar du? 
L: Det är nog mest hemma. 
C: Med din man? 
L: Jo. det är det. 
C: Men när du hade bestämt dig, diskuterade du då med dina arbetskamrater? 
L: Ja med någon, jo med Anders då som skulle börja i samma projekt för att han var 

som självklar för det, det där då på något vis. 
C: Varför var han självklar? 
L: Ja alltså från företagslednings..., ja från alla sidor kanske. Ja för att han är en sån här 

person som kan anamma all ny teknik. En sån får alltid hoppa mellan tuvorna och 
hoppa mellan projekt. Och när jag fick veta att han hade blivit tillfrågad när ...  jag 
blev faktiskt rätt ledsen för att jag trodde att jag skulle ha blivit tillfrågad också. 
Och först sa jag ingenting och sedan då sa jag i samma veva som jag pratat med 
Chefen då sa jag vad jag tyckte liksom. 

C: Chefen det är din chef? 
L: Ja. Och e...sedan hade han gått och pratat med Chefen också och sagt det att jag 

påbörjar inte det här projektet om jag blir ensam programmerare faktiskt så att han 
var en stor draghjälp  

C: Jo jo det var väl fint. Antingen säger din chef då när han hade varit och pratat ... så 
då glömde han de där argumenten med sjuka barn och allt sånt.  
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L: Ja 
C: Den här Anders har han några barn? 
L: Ja han har tre barn och han tillhör, han är en av de få i vår grupp som nyttjar det 

här med kontaktdagar och sånt och går och hälsar på sina barn så att ... 
 
1) Kartlägg ‘objekt’255 som finns i texten och beskriv dom 
 
Urvalskriterier 
 
2) Identifiera de personer (subjekt) som finns i den värld Linnea skapar i sin berättelse 
 
jag1 som valt deltidsarbete och att vara hemma för vård av sjuka barn 
jag2 som ‘ ... ville väldigt gärna börja i det här projektet ...’ och som 

agerar för att komma med ‘... tjatade jag mig till höll jag på att 
säga.’ och  ‘... alltså om inte jag hade bett och frågat så hade jag 
inte fått det ...’. 

chef1 som sätter kriterier för medverkan ‘... jag jobbade inte heltid och 
jag har haft väldigt sjuka barn när var små ...’ och som ändrar sig 
efter protest ‘... så till slut så tänkte min chef efter att ok en tjej kan 
väl också få vara med i den här gruppen från hans sida sett.’ 

manliga kollegor att jämföra sig med ‘Ja, det är väl någon som har småbarn också 
små, som har hamnat i den här situationen att är sjuka och så’ som 
‘Och  de jobbar faktiskt heltid också och har någon som kanske 
jobbar mindre.’ 

chef2 som inte resonerar likadant om män och för vilka barn inte är en 
belastning 

arbetskamrater som stödjer Linnea i ‘ Ja det, det vet jag inte direkt det är inget så 
där. Man känner att de brydde sig i alla fall.’ och ‘Och e...sedan 
hade han gått och pratat med Chefen också och sagt det att jag 
påbörjar inte det här projektet om jag blir ensam programmerare 
faktiskt så att han var en stor draghjälp’ 

den egna mannen som diskussionspartner när Linnea funderar på att agera 
man1 en “självklar“ deltagare,  ‘... för att han var som självklar för det, 

det där då på något vis...’  ... för att han är en sån här person som 
kan anamma all ny teknik. En sån får alltid hoppa mellan tuvorna 
och hoppa mellan projekt.’ 

jag3 som räknat med att bli tillfrågad ‘Och när jag fick veta att han 
hade blivit tillfrågad när ...  jag blev faktiskt rätt ledsen för att jag 
trodde att jag skulle ha blivit tillfrågad också. Och först sa jag 
ingenting och sedan då sa jag i samma veva som jag pratat med 
Chefen då sa jag vad jag tyckte liksom.’ 

man2 som utnyttjar kontaktdagar ‘ han är en av  de få i vår grupp som 
nyttjar det här med kontaktdagar och sånt och går och hälsar på 
sina barn så att ...’ 

                                                
255  Se fotnot 124. 
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3) rekonstruera rättigheter och skyldigheter som subjekt har inom textens ram och de 
nätverk av relationer som (re)konstitueras genom positioner som Linnea  intar i 
förhållande till chefen, manliga kolleger, arbetskamrater, mannen. En av 
funktionerna med texten, med alla texter, är att ge liv åt nätverk av relationer och 
genom att länka ihop dessa nätverk kring objekten kan vi börja kartlägga de olika 
versioner av den sociala värld som samexisterar i texten 

 
Ett ansvarstagande för familjesfären visar Linnea dels genom sitt deltidsarbete och dels 
genom att hon varit hemma med sjuka barn. Till skillnad från chefen ser Linnea (jag2) 
inte det som något hinder för att också ta ansvar för arbetet - i det här fallet genom ett 
deltagande i projektet. Hon säger  ‘ Jag ville väldigt gärna börja i det här projektet ...’, 
och att hon (jag3) räknat med ‘... att jag skulle ha blivit tillfrågad också.’  gör att jag 
utgår ifrån att hon anser den egna kompetensen som tillräcklig. Men här är det chefen 
som enväldigt bestämmer och väljer deltagare, och han väljer såna som är 
heltidsarbetande och närvarande trots sjuka barn. Deltagarnas kompetens tycks däremot 
spela mindre roll. Förutom Linneas både-ock version exister alltså en annan, den som 
kommer till uttryck genom chefens urvalskriterier - ‘ jag jobbade inte heltid och jag 
har haft väldigt sjuka barn när  de var små‘. Alltså i hans föreställningsvärld kan Linnea 
inte dela sitt ansvar. Det kan bara vara möjligt att ha/ta ansvar för en sfär i taget och 
chefen tilldelar henne ett större ansvar för familjen eftersom hon arbetar deltid.  

I chefens version av den sociala värld som texten utgör är det männen på enheten 
som styr premisserna. Chefen resonerar inte likadant om deras ansvarstagande vad 
gäller familjen ‘ Nej, det tror jag inte.’ och deras arbetstider blir styrande vilket Linnea 
också konstaterar ‘Och  de jobbar faktiskt heltid också och har någon som kanske 
jobbar mindre’. Det senare gäller inte bara på Linneas arbetsplats utan så ser det ut i 
många svenska familjer. Det tycks alltså finnas en samexistens mellan Linneas 
deltidsarbete, manliga kollegor som arbetar heltid och har ‘någon som kanske jobbar 
mindre ’ och chefens förhållningssätt. Detta leder till en diskriminering av Linnea dvs. 
hon får inte delta i projektet. 

Men tillsammans med Linneas motbild om ett delat ansvaret finns tendenser till ett 
ansvarstagande som står i kontrast till chefens version dvs den som kommer till uttryck 
genom Anders. Han är visserligen ett undantag men dock ‘... han tillhör, han är en av  
de få /män/  i vår grupp som nyttjar det med kontaktdagar och sånt och går och hälsar 
på sina barn så att ‘. Jag ser en viss samexistens med Linneas “värld“ och den Anders är 
bärare av, och  de tolkar jag som sprickor till förändringar. 
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Linnea förflyttar sig mellan två olika positioner när hon relaterar sig mot Anders, den 
självklare deltagaren, i den ena ser hon sin kompetens som tillräcklig men i den andra 
insmyger en viss tveksamhet ‘ Och när jag fick veta att han hade blivit tillfrågad när ...  
jag blev faktiskt rätt ledsen för att jag trodde att jag skulle ha blivit tillfrågad också ’. 
Hon ‘ trodde ’ att hon skulle bli tillfrågad. Det som länkar samman dessa två motsatta 
positioner  för Linnea, och som därigenom fungerar som medlet i översättningen 
mellan dem är:  förmågan ‘att anamma all ny teknik’. Systemutveckling, här 
programmering (‘... om jag blir ensam programmerare ...’) kräver olika typer av 
kompetens och vad ‘att anamma all ny teknik’ innebär i det här sammanhanget 
framgår inte. Men “den självklare“ deltagaren har dock något som Linnea inte tror sig 
besitta vilket ger upphov till ett visst tvivel hos henne. 

Att det går rätt till är vägledande för Linnea ‘Om jag tycker att någonting är fel så 
då, eller som jag behöver prata med honom om, då, då har jag tagit upp det på ett eller 
annat sätt oavsett om vi skulle ha något sånt här planeringssamtal eller inte men‘. Detta 
är också styrande för Linnea när hon protesterar mot chefens, som hon tycker, 
orättvisa kriterier. Hennes uppenbara rätt att hävda sig understöds av den egna mannen, 
och genom ett indirekt stöd från arbetskamrater ‘Man känner att de brydde sig i alla 
fall.’ Linneas protest mot orättvisor riktar sig också mot Anders, den “självklare“ 
deltagaren“, ‘Och först sa jag ingenting ochsedandå sa jag i samma veva som jag pratat 
med Chefen då sa jag vad jag tyckte’. Efter det går han till chefen och ställer krav  
‘Och e...sedan hade han gått och pratat med Chefen också och sagt det att jag påbörjar 
inte det här projektet om jag blir ensam programmerare faktiskt så att han var en stor 
draghjälp’. 

Från början var bara män från enheten tänkta för projektet och Linneas agerande  
‘tjatade jag mig till höll jag på att säga.’ och  ‘... alltså om inte jag hade bett och frågat 
så hade jag inte fått det ...’. får chefen att reflektera över orättvisan. Det tycks vara 
rättviseaspekten hon väcker till liv hos honom ‘men så till slut så tänkte min chef efter 
att ok en tjej kan väl också få vara med i den här gruppen från hans sida sett’ och också 
hos Anders. 

I Linneas berättande urskiljer jag ett nätverk av samband som kretsar kring: 
ansvar(stagande), heltidsarbetande, rättvisa,  protesterande, och “att anamma all 
teknik“. 
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4) identifiera kontraster och motsägelser 
 
I Linneas berättelse formas olika versioner vad gäller ansvar och ansvarsstagande: 
chefens och Linneas, chefens och en manlig kollegas 
 
Ansvarstagande - Linneas chef: Linnea, som arbetar deltid, tillskrivs ett ansvar för familjen 
som gör det omöjligt för henne att också ta ansvar för arbetet i projektet ‘Så 
att först skulle jag faktiskt inte få det för att e... jag jobbade inte heltid och jag har haft 
väldigt sjuka barn när  de var små så där’. Däremot har Linneas kollega, en man som 
också har barn, blivit tillfrågad, män är alltså oberoende och autonoma i förhållande till 
familjesfären - den ansvarsfrie medarbetaren. Deras ansvar ligger i yrkessfären till 
skillnad från Linneas som ligger i familjen. Ansvarstagandet ser olika ut för Linnea och 
hennes manliga kollegor. 
 
Ansvarstagande - Linnea: I Linneas värld är ett delat ansvarstagande en möjlighet som 
uttrycks genom hennes vilja att få vara med  ‘ ... ville väldigt gärna börja i det här 
projektet ...’  och på ett uppenbart sätt agerar för ett deltagande i projektet ‘tjatade jag 
mig till höll jag på att säga.’ och  ‘... alltså om inte jag hade bett och frågat så hade jag 
inte fått det ...’. Vad gäller manliga kollegors ansvarstagande och hur chefen resonerar 
om dem ser jag däremot överlappningar till Linnea ‘Nej, det tror jag inte /om chefen 
resonera likandant om männen på enheten/. Och  de jobbar faktiskt heltid också och 
har någon som kanske jobbar mindre.’ 
 
Ansvarstagande - Anders: Det finns också en kontrast mellan chefens och Anders 
“världar. Som en av de få män på enheten visar Anders ett engagemang för sina barn, 
han intresserar sig inte bara för jobbet ‘Ja han har tre barn och han tillhör, han är en av  
de få i vår grupp som nyttjar det här med kontaktdagar och sånt och går och hälsar på 
sina barn så att ...’ Anders visar alltså små sprickor som står i motsats till chefens 
föreställning om ett antigen/eller förhållande  i ansvarstagandet mellan yrkes- och 
familjesfären.   
 
Om heltidsarbetets betydelse för deltagande i utvecklingsprojekt finns olika versioner 
Linneas mot chefens/manliga kollegors 
   
Heltidsarbete - chefen/manliga kollegor: för att få delta i utvecklingsprojektet ställer chefen 
krav på heltidsarbete ‘jag jobbade inte heltid och jag har haft väldigt sjuka barn när  de 
var små’. Och männen på enheten arbetar heltid som Linnea konstaterar ‘Och  de 
jobbar faktiskt heltid också och har någon som kanske jobbar mindre’ 



Bilaga 2(7) 

Heltidsarbete - Linnea: som småbarnsförälder har Linnea förkortat sin arbetstid men hon 
ser inte det som något hinder för att arbeta i projektet ‘Jag ville väldigt gärna börja i 
det här projektet.’ 
 
Förmågan att anamma ny teknisk som motsägelse hos Linnea 
 
‘Att anamma all teknik’ 
En brist på överensstämmelse skymtar fram hos Linnea när hon jämför sig med den 
“självklare“ Anders som kan “anamma all ny teknik". Å ena sidan är hon tillräckligt 
kunnig - hon agerar väldigt starkt för en medverkan -, och eftersom Anders agerar för 
henne tillskriver han henne kunskaper. Men å andra sidan kan hon inte anamma all ny 
teknik på ett sätt som Anders kan. Det ‘tekniska’ är länken mellan två motsägande 
positioner som Linnea intar när hon skapar sin värld i berättelsen.  
 
5) identifiera överlappningar 
 
Rättvisa ‘Om jag tycker att någonting är fel så då ...’, är en ledstjärna i Linneas 
agerande. Det verkar också vara rättviseaspekten som hon väcker till Liv hos chefen 
‘men så till slut så tänkte min chef efter att ok en tjej kan väl också få vara med i den 
här gruppen från hans sida sett.’ För att uppnå detta är ifrågasättandet och rätten att 
hävda sin åsikt påfallande hos Linnea ‘... det tjatade jag mig till ...’ ‘ och alltså om inte 
jag hade bett och frågat så hade jag inte fått det’, och rätten att protestera förstärks av 
hennes agerande mot Anders. Att slåss för sin sak som Linnea gör sammfaller med 
andras synsätt, den stödjande egna mannen, arbetskamraters indirekta stöd ‘Ja det, det 
vet jag inte direkt det är inget så där. Man känner att de brydde sig i alla fall’ och “den 
självklara“ deltagarens agerande ‘Och e...sedanhade han gått och pratat med Chefen 
också och sagt det att jag påbörjar inte det här projektet om jag blir ensam program-
merare faktiskt så att han var en stor draghjälp’. 
 
6) Genom kontraster, motsägelser och överlappningar urskiljer jag följande diskurser 
 
det könsspecifika ansvaret: skillnader mellan Linneas och manliga kollegors 
ansvarstagande är avgörande för ett deltagande i projektet. Genom förkortningen av 
arbetstiden tillskrivs hon ett ansvar för familjen som innebär en omöjlighet till 
projektarbetet oavsett hennes egna prioriterar. Linnea själv ser dock inte ett delat 
ansvar som något hinder ‘ ... ville väldigt gärna börja i det här projektet ...’. De 
manliga kollegorna betraktas som oberoende och autonoma trots familj ‘Mm något 
äldre barn än vad jag har. Ja, det är väl någon som har småbarn också små, som har 
hamnat i den här situationen att  de är sjuka och så.’ Men chefen resonerar inte 
likandant om deras ansvar ‘Nej, det tror jag inte’. Barn är alltså inte någon belastning 
utan det är i arbetssfären som ansvaret finns. 
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heltidsarbete som norm: som småbarnsförälder har Linnea förkortat sin arbetstid och det 
är anledningen till bestraffningen att inte få jobba i projektet ‘... jag jobbade inte heltid 
och jag har haft väldigt sjuka barn när  de var små ...’ Chefen ställer krav på 
heltidsarbete för  deltagande. Två män från enheten är uttagna, och som Linnea 
konstaterar ‘Och  de jobbar faktiskt heltid också och har någon som kanske jobbar 
mindre.’  
 
den ‘moderne‘ mannen: “Ja han har tre barn och han tillhör, han är en av  de få i vår 
grupp som nyttjar det här med kontaktdagar och sånt och går och hälsar på sina barn så 
att ...“ Anders visar en tillstymmelse till ett ansvarstagande för sina barn och hans 
ansvarstagande finns inte bara i arbetet. 
 
‘rätten att göra uppror’: ‘Om jag tycker att någonting är fel’ då framför Linnea det till 
chefen. Att hävda rätten till utvecklande arbete och inte finna sig i chefens 
diskriminerande kriterier och orättvisa behandling är uppenbar i Linneas agerande ‘... 
det tjatade jag mig till ...’ och alltså om inte jag hade bett och fråga ...’.  Hon agerar 
och får chefen att ändrar sig  “ ... men så till slut så tänkte min chef efter att ok en tjej 
kan väl också få vara med i den här gruppen från hans sida sett“.  Rätten att ifrågasätt 
urvalet är i överensstämmelse med den stödjande egna mannen, genom arbets-
kamraters indirekta stöd  ‘Ja det, det vet jag inte direkt det är inget så där. Man känner 
att de brydde sig i alla fall’ och genom “den självklara“ manlig kollegans agerande 
‘...sen hade han gått och pratat med Chefen också och sagt det att jag påbörjar inte det 
här projektet om jag blir ensam programmerare faktiskt så att han var en stor draghjälp  
 
“kvinnor och teknologi är inkompatibla: Linnea tvivlar på den egna kompetens i jämförelse 
med den manliga kollegan som kan ”annamma all ny teknik”. Det “teknisk“ blir 
förklaringen till varför han blivit tillfrågad och inte hon ‘Och när jag fick veta att han 
hade blivit tillfrågad när ...  jag blev faktiskt rätt ledsen för att jag trodde att jag skulle 
ha blivit tillfrågad också ...’. 
 
det tekniska“: Linneas kollega som blivit utvald till projektet ‘...kan anamma all ny 
teknik.’ och därför får han vara med  ‘Ja alltså från företagslednings..., ja från alla sidor 
kanske. Ja för att han är en sån här person som. En sån får alltid hoppa mellan tuvorna 
och hoppa mellan projekt’.  
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Kommentarer till redigeringarna i intervjuutskrifterna 
 
Transkriberingen av intervjuerna har skett i olika steg. När jag påbörjade intervjuerna 
var min ambition att vara trogen de intervjuade och därför noterades och 
transkriberades pauser, upprepningar, tvekljud etc.. De intervjuade kommenterade 
språket vid genomläsningen av intervjuerna och därför kom de att redigeras. Jag har 
infört punktering, kommatering, ändrat ordföljd, och redigerat texten genom att 
utesluta ord som t.ex. “alltså“, “liksom“, “va“, “ju“, “så” utan att ändra innebörden i 
yttranden. Dessutom har jag ändrat talspråkets nån, nåt och nånting till någon, något 
och någonting. För att öka läsbarheten har jag också redigerat bort upprepningar som 
inte förstärker yttranden. 

I berättandet har den intervjuade ibland övergått från imperfekt till presens och då 
det varit uppenbart att hon talar om dåtid har jag ändrat verbformen. Följande 
exempel får illustrera ändringar: 

 
”Det sista året har jag bytt tjänst och det är p.g.a. att vi gör oss av med 
MASKINEN. Jag jobbar med RAPPORT och jag känner att det är tungt.” 

 
Eftersom kvinnan har bytt arbetsuppgifter och berättar om vad hon arbetade med 
tidigare har jag ändrat presens till imperfekt: 

 
”Det sista året har jag bytt tjänst och det är p.g.a. att vi gör oss av med 
MASKINEN. Jag har jobbat med RAPPORT och jag kände att det blev 
tungt.” 
 
 

Eftersom jag genomfört två intervjuer har citat från den senare intervjun någon gång 
placerats före citat från den tidigare. Jag anger då från vilken intervju citaten är tagna 
på t.ex. följande sätt ”i den första intervjun”. 
 
Nedan följer en förklaring över olika parenteser och klamrar inom citaten: 
 
[   ] = kommentarer och förklaringar 
/…/ = kortare uteslutning av intervjumaterialet 
/---/ = längre uteslutning av intervjumaterialet 


	”Det beror på att man är kvinna ... ”

