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Örnäset 2011-11-14 

 

Ett forskningsarbete följer aldrig en rak linje från syfte och frågeställning, över mate-

rialinsamling, till analys och reflektion. Denna linje är snarare en framställningsform 

för forskningsresultat och har som sådan bara lite att göra med hur själva forsknings-

processen har gått till. Processen har rört sig i cirklar, hopp och tillbakagångar. Nya 

frågor ställs till inhämtade svar och reflektioner föregår ibland analyser. Att samla em-

piri, att studera teori och att skriva uppsats är exempel på tre olika praktiker inom ra-

marna för en forskningsprocess och översättningar dem emellan kräver alltid ett visst 

mått av våld. 

 

Flera personer har hjälpt mig på olika sätt under detta arbete. Jag vill rikta ett stort 

tack till min handledare Ewa Gunnarsson och mina biträdande handledare Åsa Rud-

ström och Maria Udén. Ett stort tack går även till Hans Malmqvist, Malin Lindberg, 

Lisa Schmidt och Leif Berglund. Ni har alla läst olika delar av mitt material under dess 

tillkomst och kommit med värdefulla synpunkter. Tack Petra Sjögren som letade fram 

de fina typsnitten. Ett tack går även till övriga doktorander på avdelningen för Ar-

betsvetenskap vid LTU, ibland förstår man vad man gör först när man berättar om 

det. Det största tacket går dock till min familj som stod ut under de sista hektiska 

veckorna. 
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Abstract 

This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organi-
sations can be understood from a gender perspective. The four organisations are 
Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for 
Networked Systems (CNS), and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). 
   The material consists of semi-structured deep interviews with 18 members of the 
organisations, seven women and eleven men. In the interviews, the themes Ideals and 
Competence are analysed. This is being done through a doing gender perspective (Fen-
stermaker & West 2002; Gunnarsson et al. 2003), with help from theories and re-
search on gender and technology in general, and computer nerds in particular (Turkle 
1987; Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Olofsdotter 2009; Mellström 2009), and 
theories and research on both competence in general and competence and gender (eg. 
Ellström 1992; Gunnarsson 1994). 
   In the organisations, research ideals are described through a hard-soft dualism, and 
ideals for researchers (the computer nerd and the interaction-focused researcher) are 
placed on either side (the computer nerd on the hard, the interaction-focused re-
searcher on the soft). The computer nerd is a highly masculine ideal, whereas the in-
teraction-focused researcher is not gendered to the same extent. 
   Competence is understood both as abstract and as concrete. When defined as ab-
stract it is formal and gender neutral. However, when described as concrete it is non-
formal and have gendered connotations through the ideals for the researcher. Thus, 
the abstract definitions hide the gendered reality of competence. 
   Gender norms connect ideals and competence in the organisations. If you do not 
fulfil the ideals, then you are not competent and you do not belong in the organisa-
tions. As such, the ideals are productive normative standards (cf. Butler 2006) at work 
within the organisations, producing reality and comprehensibility. Through ideals for 
research and researchers, and through understandings of competence, gender is being 
done within the organisations (cf. Fenstermaker & West 2002). 
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Inledning 

Bakgrund 

I Kista strax utanför Stockholm finner man fyra forskningsorganisationer. Inom dem 

arbetar sammanlagt nästan 200 forskare för att utveckla vad som kallas informations- 

och kommunikationsteknologi (IKT) för både industrins och privatpersoners räk-

ning. Just nu studerar ett antal forskare hur man kan koppla ihop olika objekt i nät-

verk och på så sätt skapa ett Internet av ting. Andra arbetar med att göra Norrköping 

till en ekologiskt hållbar stad med hjälp av IKT, och ytterligare några andra arbetar 

med att designa ett nytt spel som genom IKT ska genomsyra din vardag. Organisatio-

nerna utgör en av de miljöer inom vilka morgondagens tekniker för information och 

kommunikation utvecklas. 

 

Sedan hösten 2008 pågår inom dessa fyra forskningsorganisationer ett projekt som 

inte syftar till att producera ny teknik. Inte heller syftar det till att komma på nya sätt 

att använda befintlig teknik. I stället är ambitionen att göra organisationerna mer jäm-

ställda, både kvalitativt och kvantitativt. 

   Projektet heter Ett genusperspektiv på IKT-forskningsorganisationer och –processer i 

förändring och det finansieras av den statliga myndigheten Vinnova.1 Efter att myn-

digheten genomförde ett jämställdhetsprojekt inom sin egen organisation, drivet av 

genusforskare tillsammans med anställda (se Gunnarsson, Westberg, Andersson och 

Balkmar 2007), utlyste Vinnova finansiering för liknande projekt inom de innova-

tionsmiljöer man redan finansierade. Projektet Ett genusperspektiv på IKT-

                                                   
1 För information om projektet, se http://www.sics.se/projects/gender (2011-11-14). 
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forskningsorganisationer och –processer i förändring är en del av detta s.k. TIGER-

program (Tillämpad genusforskning för starka forsknings och innovationsmiljöer).2 

 

Föreliggande uppsats är ett av resultaten från projektet. Projektet utgörs av tre spår 

varav ett är den genusforskning som ligger till grund för denna uppsats. Det spåret går 

inom projektet under namnet IKT-forskning ur ett genusperspektiv. 

   Det andra projektspåret, Kartläggning och analys, är en ”bottom up”-process och har 

inneburit att studenter i genusvetenskap vid Södertörns högskola har skrivit sina ma-

gisteruppsatser inom ramarna för projektet. De har kartlagt organisationerna utifrån 

frågor kring t.ex. arbetsmiljö, rekrytering och informella strukturer. Hittills har detta 

spår resulterat i en rapport och en magisteruppsats (Berggren 2010). 

   Det tredje spåret, Ledarskapsprocessen, eller ”top down”-processen, drevs av två kon-

sulter: Lisa Schmidt IVL, Svenska miljöinstitutet, och Per Olov Idfeldt, Idfeldt con-

sulting. Genom seminarier med samt individuell handledning för personer med led-

ningsansvar från de fyra organisationerna har man arbetat för att göra ledningsarbetet 

jämställdhets- och genusmedvetet. Metoderna som här användes finns delvis beskriv-

na i Handbok för jämställdhetsarbete (Schmidt, Birgersdotter, Idfeldt och Axelsson 

2007). 

 

Organisationerna 

Organisationerna som studeras är två industriforskningsinstitut och två centrumbild-

ningar. Instituten heter Swedish Institute of Computer Science (SICS) och Interacti-

ve Institute, centren heter SICS Center for Networked Systems (CNS) och Mobile 

                                                   
2 För information om TIGER-programmet, se http://www.vinnova.se/sv/Verksamhet/Tillampad-
genusforskning-for-starka-forsknings--och-innovationsmiljoer-/ (2011-11-14). 
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Life VINN Excellence Centre (Mobile Life).3 De fyra organisationerna återfinns alla 

på ett våningsplan i samma hus och de delar reception och fikarum. I varierande grad 

delar de dessutom anställda. I organisationerna bedrivs forskning kring olika områden 

av IKT. Samtliga organisationer är platta och decentraliserade: mellan ledning och 

anställda finns på instituten endast en nivå av mellanchefer och dessa leder alla varsin 

forskningsgrupp. Inom centren finns inte denna mellannivå. Organisationerna har en 

akademiskt betonad struktur där exjobbare, doktorander, disputerade och icke-

disputerade forskare har olika roller och ansvar för projekt och finansiering. Ansvars-

fördelningen följer dock inte enkelt utav den akademiska meriteringen. 

 

Under projektets gång har organisationerna förändrats. På både SICS och Interactive 

Institute har grupper lagts ned och de anställda från dessa grupper har antingen sagts 

upp eller förflyttats till andra grupper. Våren 2011 lades gruppen Userware på SICS 

ned, en grupp med inriktning mot människa-dator-interaktion. På Interactive Institu-

te lades 2010 flera grupper med betoning på konst ned, bl.a. Art Productions och Art 

& Technology program. 

   På en högre organisationsnivå har det också skett förändringar. När projektet inled-

des låg Interactive Institute under SICS inom något som kallades SICS-gruppen. 

Samma person var också VD för båda instituten. SICS-gruppen var i sin tur en del av 

koncernen Swedish ICT. Idag ligger instituten jämsides tillsammans med tre andra 

institut direkt under Swedish ICT och har varsin VD. I och med dessa förändringar 

hamnade Interactive Institute direkt under Swedish ICT och förändringar i institu-

tets finansiering och därmed i dess struktur (färre studios) bör åtminstone delvis ses i 

detta ljus. Eftersom båda strukturerna har varit gällande under min empiriinsamling 

                                                   
3 Organisationerna beskrivs också på sina hemsidor: http://www.sics.se/, http://www.tii.se/, 
http://www.sics.se/cns samt http://www.mobilelifecentre.org/ (2011-11-14). 
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så illustrerar jag nedan hur det såg ut både innan och efter förändringarna. I bilderna 

är de organisationer som studeras inramade.  
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Swedish ICT t.o.m 2010: 

 
 

Swedish ICT fr.o.m. 2010: 
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Swedish Institute of Computer Science 

Swedish Institute of Computer Science AB (SICS) är ett industriforskningsinstitut 

med inriktning mot avancerad datavetenskap, från systemarkitektur till industriella 

applikationer. Institutet är ett helägt dotterbolag till Swedish ICT Research AB, som 

ägs gemensamt av staten och svensk industri. I december 2010 hade SICS 108 anställ-

da varav 48 var disputerade forskare. Av dessa 108 anställda arbetade tretton personer 

med administration, vilket innebär att 95 var anställda som forskare. Av forskarna var 

20 kvinnor men av dessa arbetade sju helt eller delvis inom Mobile Life. 

   SICS är relativt platt till sin struktur. Det finns en nivå av mellanchefer (labbchefer) 

mellan forskare och VD. Av dessa chefer är alla forskare. Inom SICS finns sex stycken 

forskningsgrupper, kallade labb, vilka leds av labbcheferna som också, tillsammans 

med administrativa chefer, sitter i SICS ledningsgrupp. 

 

Interactive Institute 

Interactive Institute AB är ett forskningsinstitut där verksamheten placerar sig i mö-

tet mellan design, konst och teknik. Institutet är liksom SICS ett helägt dotterbolag 

till Swedish ICT och anställer 54 personer, varav 50 är forskare. Av dessa forskare är 

14 kvinnor och 36 män. Färre av forskarna på Interactive Institute är disputerade i 

jämförelse med forskarna på SICS. 

   Organisationsstrukturen liknar den på SICS med sju forskningsgrupper som kallas 

studios. Dessa grupper har varsin chef, s.k. studioföreståndare. Av dessa är dock inte 

alla forskare, till skillnad från på SICS. En annan skillnad är att studiorna ligger ut-

spridda i landet, från Göteborg i söder till Piteå i norr. Huvudkontoret ligger dock i 

Kista. 
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Mobile Life VINN Excellence Centre 

Mobile Life VINN Excellence Centre (Mobile Life) är ett så kallat VINN Excellence 

centre finansierat under tio år av Vinnova. Centret är ett samarbete mellan SICS, In-

teractive Institute och Stockholms universitet (SU) samt ett antal partners från indu-

strin och offentlig sektor, med basfinansiering från Vinnova. SU står som huvudägare 

men centret ligger i lokaler i anslutning till SICS och Interactive Institute i Kista. 

Mobile Life har inga egna anställda utan forskare med flera är alla anställda hos någon 

av de inblandade organisationerna. Av de 46 forskande medarbetarna som presenteras 

på centrets hemsida är över hälften kvinnor. Då räknas även masterstudenter in. Mo-

bile Life har i stor utsträckning en egen organisationskultur och de flesta medarbetar-

na identifierar sig mer med centret än med sin faktiska arbetsgivarorganisation. 

 

SICS Center for Networked Systems 

SICS Center for Networked Systems (CNS) är ett Institute Excellence Centre, med 

partners från svensk industri och finansierat av Vinnova, KK-stiftelsen och Stiftelsen 

för Strategisk Forskning. Centret är helt inkorporerat i SICS och kan beskrivas som 

ett långvarigt projekt över labbgränserna. CNS forskningsfokus är nätverkssystem och 

deras säkerhet och robusthet. Av alla studerade organisationer är denna den som är 

minst interdisciplinär. 

   Av de 27 medlemmarna är 26 män, och av dessa är samtliga forskare. Den enda 

kvinnan är centrets koordinator. Forskarna tillhör olika labb på SICS och arbetar 

både inom de vanliga labben och för centret. Centret har inga egna lokaler utan 

medarbetarna använder sina vanliga kontorsrum på SICS. 

   Eftersom CNS är så integrerat i SICS saknar centret i stor utsträckning en egen or-

ganisationskultur skild från institutet. Om Mobile Lifes verksamhet inte skulle kunna 

ske inom någon av de inblandade organisationerna (SICS, Interactive Institute och 

SU) så går detsamma inte lika enkelt att säga om CNS. Samtliga forskare på centret 
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arbetar redan inom SICS och CNS kan på så sätt snarare ses som ett inomorganisato-

riskt möte mellan forskargrupper i stället för ett mellanorganisatoriskt möte mellan 

forskare och forskargrupper (Mobile Life). 

 

Förstudien 

Under våren 2008 utförde jag en förstudie inför det som skulle komma att bli projek-

tet Ett genusperspektiv på IKT-forskningsorganisationer och forskningsprocesser i föränd-

ring. Förstudien kallade jag Jämställdhet, forskning och kön och den baserades på inter-

vjuer med sex anställda från de ovanstående organisationerna. Jag beskrev utifrån in-

tervjuerna deras kultur, struktur, jämställdhetsarbete och rekrytering. Studien utgjor-

de en del av den projektansökan som lämnades in till Vinnova och myndighetens TI-

GER-utlysning. 

   Under arbetet med förstudien var det framför allt en sak som jag fann intressant: 

kompetenskravet, att den mest kompetenta personen ska rekryteras till organisationen, 

upplevdes av vissa som hotat om man anlade ett genus- och jämställdhetsperspektiv på 

rekryteringen. Resonemanget var att om någonting annat, t.ex. kön, skulle få spela roll 

vid rekryteringen så skulle det inte kunna garanteras att den mest kompetenta var den 

som fick jobbet. I förlängningen skulle organisationernas kompetensförsörjning hotas. 

Ett sådant resonemang förutsätter tre saker: att kompetens är idag det enda som spelar 

roll vid rekrytering, att kompetens är könsneutralt och att identifieringen av kompe-

tens också är en könsneutral process. 

   En aning sporrad av att detta tog sig uttryck som ett motstånd mot genus- och jäm-

ställdhetsarbete inom organisationerna blev jag intresserad av att försöka förstå vad 

kompetens innebär i organisationerna: Vad menar man när man pratar om kompe-

tens? Hur och varför är det viktigt med kompetens? På vilket sätt använder man begrep-

pet? Menar alla samma sak med det? Och använder man det på samma sätt? För att få 

svar på dessa och andra frågor om kompetens inom organisationerna fortsatte jag ut-
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forskningen om detta när jag i Vinnovaprojektet fick möjlighet att återigen intervjua 

forskare från organisationerna. Kan du definiera kompetens? Vad betyder kompetens 

inom din organisation? Hur visar du att du är kompetent? Hur märker du att någon 

annan är kompetent? 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie vägleds av en övergripande frågeställning samt några mer specificerade 

frågor underordnade denna. Den övergripande frågan lyder: 

 

- Hur görs kön och forskning i relation till varandra inom de studerade organisa-

tionerna? 

 

Denna fråga utgår främst från de teoretiska ramverken Doing Gender, Feminist Science 

and Technology Studies samt genusvetenskaplig organisationsforskning. I mitt teorikapi-

tel går jag igenom doing gender-perspektivet, medan de två övriga står tillbaka i detta 

arbete. Delvis kommer de att märkas av i empiri- och analysavsnittet där inte enbart 

doing gender-teori används. 

 

Den övergripande frågeställningen omfattar hela mitt forskningsprojekt, där en dok-

torsavhandling är slutmålet, och därför kan det inte påstås att denna studie ger ett ut-

tömmande svar på frågan. Jämsides denna licentiatuppsats kommer även ett antal ar-

tiklar samt framöver även nämnda doktorsavhandling. De underfrågor som jag pre-

senterar är dock avgränsade till denna studie. De är helt enkelt specifika preciseringar 

av den övergripande frågeställningen anpassade till var jag för närvarande befinner mig 

i min forskningsprocess. De färgas också av vid vilken tidpunkt denna studie presente-

ras i relation till projektet den genomförs inom – Ett genusperspektiv på IKT-forskning 

och processer i förändring. Projektet är inne i sin slutfas och studiens främsta projekt-
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specifika syften är dels att bidra till slutrapporteringen till finansiären Vinnova, dels 

att bidra till förslag på kommande åtgärder och genus- och jämställdhetsarbete inom 

organisationerna. Min förhoppning är även att besvarandet av mina frågor ska inne-

fatta ett utpekande av riktning och intressanta frågor för den kommande avhandling-

en. 

 

De två underfrågorna lyder: 

 

- Vilka ideal råder för medlemmarna av organisationerna och hur relaterar dessa 

ideal till kön? 

- Hur förstår organisationernas medlemmar kompetens och hur relaterar denna 

förståelse till kön? 

 

Min förhoppning är att svaren på dessa frågor kan ringa in vilka slags människor som 

organisationerna söker samt hur detta kan förstås ut ur ett genusperspektiv. Detta kan 

i sin tur ge en fingervisning åt vilka åtgärder som kan vidtas för att öppna upp organi-

sationerna och göra dem mer jämställda och mer genusmedvetna än tidigare. 

 

Uppsatsens upplägg 

Syftet med denna uppsats är att beskriva, studera och analysera de ovan beskrivna or-

ganisationerna och utifrån detta närma mig en förståelse för varför de alla utom en är 

mansdominerade. Syftet är också att skapa en bas utifrån vilken möjliga åtgärder för 

att öppna upp samtliga nivåer och områden inom organisationerna för människor av 

båda könen kan diskuteras. 

 

Jag inleder arbetet under Empiri och metod med en beskrivning av vilken empiri som 

studien baseras på, samt hur denna empiri har insamlats och analyserats. Där beskriver 
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jag även hur jag använder mig av och behandlar citat i detta arbete. Därefter beskriver 

jag i avsnittet Teori begreppsparet kön och genus samt varför jag väljer att använda det 

förra. Här beskrivs även sätt att betrakta den genusvetenskapliga organisationsforsk-

ningen samt var bland dessa denna studie kan placeras in. Under denna rubrik beskri-

ver jag även det teoretiska perspektivet doing gender utifrån några centrala teman: in-

teraktion, institution och norm. 

   Alla teorier som hänvisas till återfinns dock inte under denna rubrik. Genom hela 

den del som går under rubriken Empiri och analys hänvisas till annan forskning och 

teori som inte presenterats under Teori. Detta är då mer specifikt relaterat till just det 

som jag där skriver om och används inte som övergripande teori för uppsatsen. Jag har 

valt att betrakta den senare gruppen av forskning och teori som lokal sådan. När jag 

t.ex. beskriver nördidealet så hänvisar jag till forskning och teori om (data)nördar. 

Denna passar bäst just där. I mitt arbete är denna således lokal forskning och teori. 

Doing gender-teori däremot syftar till att genomlysa hela mitt material och därför 

beskriver jag den innan jag börjar själva den empiriska genomgången. 

   Efter teoriavsnittet följer Empiri och analys i vilket empirin presenteras och analyse-

ras utifrån två huvudteman: ideal och kompetens. Under Ideal beskriver jag olika ideal 

för forskningsområden och för forskare som återfinns i organisationerna. Under 

Kompetens beskriver jag hur kompetens av informanterna förstås dels abstrakt, dels 

konkret samt skillnaden i synen på kvinnor och män som bärare av teknikkompetens. 

Samtliga dessa beskrivningar utgår från ett genusperspektiv. Jag avslutar uppsatsen 

med en reflekterande diskussion kring vad studien har visat. 
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Empiri och metod 

Intervjuer 

Detta arbete baseras på intervjuer. Materialet består av 18 semistrukturerade djupin-

tervjuer med informanter, av vilka 17 är forskare, från de fyra organisationerna (jag 

använder ”medlemmar” i stället för ”anställda” då varken CNS eller Mobile Life an-

ställer). Forskarna är allt från icke-disputerade över doktorander till professorer, några 

har chefsansvar, de flesta inte. Informanten som inte är forskare har en chefsbefatt-

ning. Intervjuerna är runt två timmar långa, några kortare och några längre och spela-

des alla in. En av inspelningarna gick dock om intet direkt efter intervjun. Då detta 

upptäcktes strax efter intervjun var avslutad så hann jag skriva ner vad jag mindes från 

den. Naturligtvis citeras inte denna informant i detta arbete.  

 

Sju av informanterna är kvinnor och dessa kommer från alla organisationer utom 

CNS, de manliga informanterna kommer från samtliga organisationer. Då vissa in-

formanter har insyn i fler av organisationerna, antingen som medlemmar av fler än en 

organisation eller genom att ha varit medlem av en annan av organisationerna tidigare, 

så fördelas antalet medlemmar som följer: tio SICS-medlemmar, sex II-medlemmar, 

fem ML-medlemmar och två CNS-medlemmar. För att exemplifiera detta så är t.ex. 

de båda CNS-medlemmarna även SICS-medlemmar (och SICS-anställda). Tio av 

intervjuerna är transkriberade i sin helhet, av de resterande åtta är istället valda delar 

transkriberade utifrån speciella teman.  

 

De transkriberade intervjuerna har jag delat upp i teman (t.ex. ”forskningsprocessen”, 

”finansiering” och ”jämställdhet”) och dessa har jag sedan kunnat sammanföra över 

intervjugränserna för att forma en slags gemensam berättelse på varje tema (jfr. Kvale 

1997: 182ff). Ofta har det varit relevant att ta hänsyn till informantens organisations-

tillhörighet, men inte alltid. Flera informanter har också en vidare insyn än vad den 
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specifika organisationstillhörigheten kan tänkas ge. Detta då vissa arbetar inom flera 

av organisationerna parallellt, andra har tidigare arbetat i en annan och de flesta övriga 

har någon form av insyn i de övriga organisationerna. Undantaget från detta är några 

av de informanter jag har intervjuat från Interactive Institutes studios ute i landet. 

Dessa befinner sig inte på plats i Kista och möter sällan de övriga organisationerna i 

vardagen (t.ex. i det gemensamma lunchrummet eller vid möten i andra organisatio-

ner såsom SICS-anställda Mobile Life-medlemmar som har möten med sin arbetsgi-

varorganisation). 

 

Användningen av citat 

I min analys använder jag mig av citat från intervjuer med mina informanter. Dessa 

citat syftar främst till att illustrera de teman som framkommer genom analysen. 

Mycket av det material som jag har samlat in ligger till grund för analysen utan att di-

rekt citeras, detta för både läsvänlighetens och det faktiska utrymmets skull. De citat 

som presenteras är till stor del nyckelpassager i intervjuerna; citat som på ett kärnfullt 

sätt illustrerar ett eller annat tema. Jag försöker att i så stor utsträckning som möjligt 

använda hela citat, alltså textstycken som jag inte har plockat bort ett mellanled i, då 

ett ”[…]” alltid väcker frågor om vad som egentligen har tagits bort. I de fall där så har 

skett så rör det sig om kortare stycken text som i sammanhanget inte tillför något. 

Under varje citat står till vilken eller vilka organisationer informanten tillhör. I några 

fall har jag valt att inte skriva ut alla organisationer en respondent tillhör utan endast 

den som i sammanhanget är relevant då jag har uppfattat att det krävs av anonymitets-

skäl. 

 

Citaten från intervjuerna är även i viss mån bearbetade. Talat språk är inte detsamma 

som skrivet språk och det är omöjligt att transkribera en intervju till text utan viss för-

ändring sker; talspråk innehåller varken kommateringar eller tydliga avgränsade me-
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ningsbyggnader. I min analys av intervjuerna ingår inte meningsbyggnad eller emfas, 

däremot mening och innehåll, och därför tillåts ett relativt stort våld på det talade or-

det. Jag har valt att rensa citaten från mycket av talspråk och återkommande småord 

och läten (”eh” t.ex.), både för att öka läsvänligheten och inte minst stärka informan-

ternas anonymitet. Samtidigt har jag valt att inte förvandla språket till rent skriftspråk 

utan det talade språkets karaktär dominerar fortfarande. Jag vill trots allt behålla nå-

gon form av känsla för läsaren av vad för slags material det är jag egentligen tolkar. Det 

rör sig inte alltid om helt tydliga meningar utan det kan vara vindlande och osam-

manhängande. Där och ingen annanstans finner jag meningen i citaten. Jag hoppas att 

jag har lyckats att hålla balansen mellan å ena sidan anonymisering och läsvänlighet, å 

andra sidan genomskinlighet och tydlighet. 
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Teori 

Jag har valt att lyfta ut doing gender-teorin till ett eget inledande kapitel för att mar-

kera dess speciella position i relation till de övriga teoretiska bidragen, t.ex. kompe-

tensteori. Min tanke är att jag använder ett antal lokala teorier och forskningsresultat 

som direkt korresponderar med mitt empiriska material. När jag och mina informan-

ter samtalar om kompetens så får kompetensteori hjälpa till i analysen just där. När vi 

talar om ideal för forskare så lyfter jag fram forskning om (data)nördar. På så vis är de 

lokala teorier och forskningsresultat i just mitt arbete. Doing gender-teori använder 

jag dock inte på samma sätt utan den får så att säga strömma genom hela det empiriska 

materialet i stället för att dyka ner i det på valda platser. Jag hoppas att nerdykningar-

na och strömmen ska skapa tillräckligt med rörelse i mitt empiriska vatten för att in-

tressanta fynd ska flyta upp till ytan. Vad t.ex. dyker upp när kompetensförståelse i 

organisationerna genomströmmas av doing gender-teori? 

 

Skrivande är inte en linjär process. Det går sällan att börja vid början och avsluta vid 

slutet. I stället flyttas stycken, andra stryks och många gånger sker små omstarter. Efter 

ett tag i mitt skrivande av detta arbete upplevde jag att min presentation av teorin och 

då främst det teoretiska perspektivet doing gender var allt för frikopplat från en mate-

riell verklighet. Presentationen tenderade att sväva iväg och förlora kontakten med 

den grund som teorin utgår ifrån, nämligen de vardagliga sammanhang i vilka kön 

skapas och återskapas. Det främsta problemet med detta är att jag riskerar att försvåra 

förståelsen av det teoretiska perspektivet ifråga. Det är särskilt olyckligt då det är ett 

perspektiv som är väl underbyggt av empiriska studier (se t.ex. Fenstermaker och West 

2002; Gunnarsson, Andersson, Vänje Rosell, Lehto och Salminen Karlsson 2003; 

Amundsdotter 2010; Lindberg 2010; se även symposiet i volym 23 av tidskriften 

Gender & Society 2009: 72-122). 
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   För att underlätta förståelsen av detta kapitel tänker jag därför använda två citat från 

organisationer jag studerar. De hänvisar till liknande händelser och visar hur kön görs 

inom organisationerna. Händelserna som citaten vittnar om är inte med i min studie 

men är tillräckligt nära uppsatsens ämne för att utgöra relevanta exempel. Jag kommer 

att försöka koppla de bärande elementen i den teori jag beskriver till dessa citat för att 

just illustrera hur jag förstår dessa element och hur jag senare använder dem i min ana-

lys. I följande citat menar jag många av de viktigaste poängerna med det teoretiska per-

spektivet doing gender tydligt visar sig. 

 

Det jag kan känna möjligtvis är att en del blir förvånade att man är forskare här. 

Om man råkar befinna sig till exempel ute i området vid receptionen så är det 

ganska många som kommer hit som tar för givet att jag är receptionist. Det har 

jag varit med om flera gånger att folk tror att jag ska, att jag är receptionisten då 

bara för att jag råkar vara där någonstans. De börjar fråga massa frågor som up-

penbarligen en receptionist … och så ”Nja jag, jag- receptionen är obemannad 

just nu jag ska se om jag kan hjälpa dig” […] Jag vet inte varför det är så viktigt 

för mig men det känns … det gör ju liksom saken ännu pinsammare för den per-

sonen på något sätt. Och jag menar jag ser inte ner på receptionister men det är 

just det där att bara för att jag är kvinna, så är jag plötsligt receptionist liksom. 

(forskare på SICS) 

 

När någon missuppfattar dig för receptionist för att du råkar öppna dörren, 

vilket har hänt mig ett antal gånger. Det är ju också sådant du råkar ut för som 

kvinna. Receptionisten är ute och springer så du öppnar dörren och då blir du 

ju omedelbart receptionist. (forskare på Mobile Life) 

 

Det jag först och främst läser in i citaten är könsmärkningen av yrkeskategorier. Det är 

inte bara kodandet av receptionen och receptionsarbetet som kvinnligt som sker utan 

även det implicita kodandet av forskning som manligt. Det är inte bara förväntningen 
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på att receptionisten ska vara en kvinna som synliggörs utan även förväntningen att 

forskaren är en man.  

   Jag återkommer till dessa citat genom att låta dem stå som exempel i min genomgång 

av den teori jag använder mig av. Därför tolkar jag dem inte mer vid denna punkt. All-

ra först vill jag påpeka att detta teorikapitel spänner över ett stort fält och far fram 

över begrepp som var för sig skulle kunna vara föremål för (och givetvis har varit fö-

remål för) många hyllmeter av publikationer. Jag hoppas att min något vidlyftiga an-

vändning av begrepp som diskurser, normer, institutioner och av fält som genusveten-

skaplig organisationsforskning kan ursäktas med att jag försöker ringa in ett perspek-

tiv som både är stort och som spretar. Min intention är att de trådar som flyger iväg 

ska mötas och fästa i varandra i analysen av mitt material. 

   I det nästkommande ska jag inleda teorigenomgången med att reda ut var jag ställer 

mig inom en i sig väldig diskussion, nämligen den om genusbegreppet. 

 

Genus eller kön? 

Genus är ett begrepp som ursprungligen definierades mot begreppet kön. Genus var 

det sociala kön som vi i vårt samhälle och i vår kultur lärt oss och vars normer vi tving-

ats att följa, eller åtminstone förhålla oss till. Kön var det biologiska kön som vi föds 

med och vars grundvalar, vare sig det är hormoner eller kromosomer, är omöjliga att 

undfly. Tanken med att införa och använda begreppet genus var att ha ett ord för allt 

det som har med kön att göra men som inte vilar på biologisk grund. Genus skulle 

ringa in de aspekter av kön som utspelas på ett socialt plan, inte på ett biologiskt 

(Gothlin 1999). I själva begreppet genus definition vilar alltså det biologiska könet 

som dess nödvändiga avgränsning. Ska vi ha båda begreppen behövs särskiljandet mel-

lan dem, vi behöver möjligheten att placera in olika fenomen, eller olika aspekter av 

dessa fenomen, i antingen det ena begreppets sfär eller det andras. Skelett, hormonför-
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ändringar och sjukdom? Det hör till kön! Smink, författarskap och fotbollsvåld? Det 

hör till genus! Begreppsparet kräver en avgränsningens och isärhållandets praktik. 

 

Denna begreppsliga tudelning har sedan länge kritiserats från många håll.  Donna Ha-

raway (1991: 151ff) menar t.ex. att teknologier som IKT skapar en nedbrytningspro-

cess av moderna dikotomier mellan människa och maskin, människa och djur, orga-

nism och maskin. Judith Butler (2007) visar hur kön bör förstås som någonting som 

egentligen inbegrips i en genusdiskurs. Talet om det ’naturliga könet’ är en del av ge-

nusdiskursen; inom den skapas kön som någonting som skulle föregå diskursen (se 

t.ex. ibid.: 56ff). Detta föranleder Butler (ibid.: 56) att något retoriskt undra: 

 

Om det visar sig att vi kan bestrida könets orubblighet, då är kanske detta som 

kallas ”kön” lika kulturellt konstruerat som genus; kanske har det rent av alltid 

varit genus, vilket skulle innebära att skillnaden mellan kön och genus visar sig 

inte vara någon skillnad alls. 

 

Hur bör jag då förhålla mig till denna problematik utan att väja för den? Svaret på den 

frågan är att jag inte kommer att använda ”genus” för att beskriva ett fenomen (som i 

”Det där är genus.”) utan jag använder ”kön”. Till skillnad från ”genus” så innefattar 

begreppet ”kön” inte dikotomin kön/genus, den dikotomi som jag menar är omöjlig 

att upprätthålla. Genus är snarare att beskriva som ett perspektiv på kön och som så-

dant använder jag alltså begreppet genus. Därför talar jag t.ex. om ”genusperspektiv” 

inte om ”könsperspektiv”. Som något befintligt, något jag studerar, så är i min mening 

genus överflödigt. Kön som fenomen, som praktik och ordning, är någonting vidare i 

omfång än individen och hennes könstillhörighet. Kön är, precis som genus beskrivs 

av många (se t.ex. Hirdman 2001; Fenstermaker och West 2002; Butler 2007; Con-

nell 2009) ett mellanmänskligt fenomen, en ordning för distribution av tillgångar och 

makt samt ett kulturellt sammanhang. Mitt val av begreppet kön framför genus ska i 
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det sammanhanget ses som inte ett övergivande av innehållet i begreppet genus utan 

som ett försök att ta mig bortom genusbegreppets immanenta tudelning av tillvaron. 

 

Susan Hekman (2010) beskriver hur vi kan studera kön utifrån det teoretiska verkty-

get disclosure i betydelsen ”att visa sig, att uppdagas” (2010: 92). Kön är någonting 

som existerar i realiteten och som vi får att visa sig på olika sätt beroende av varifrån vi 

belyser det och detta själva visande, uppdagande, är en del av vad kön är. Vad kön är 

förändras dock över både tid och rum. Kön konstrueras således, men inte i den bety-

delse som oftast menas när man talar om social konstruktion eftersom det inte är en 

konstruktion ur intet, utan snarare en sammansättning av en mångfald av reellt existe-

rande och föränderliga komponenter. Detta kan också jämföras med Donna Hara-

ways (2001) i sammanhanget mer spridda ”situated knowledge”, eller situerad kunskap 

som kortfattat går ut på att varje betraktande av en högst reell verklighet betraktas 

från en specifik (situerad) position och att denna utsiktspunkt påverkar vad vi ser. Det 

finns helt enkelt ingen gudsposition utifrån vilken vi kan betrakta tillvaron (Haraway 

2001). Skillnaden mellan Hekmans och Haraways angreppssätt är här att när Hara-

way gör ett utvecklat epistemologiskt påstående, alltså ett påstående om kunskapen 

och vad vi kan veta, så gör Hekman ett ontologiskt påstående, alltså ett påstående om 

det som är och hur det är beskaffat. Utifrån min situerade position som man, genusve-

tare och deltagare i ett genusvetenskapligt jämställdhetsprojekt försöker jag uppdaga 

kön i konkreta frågor som är aktuella inom och berör de studerade organisationerna. 

 

Vad jag studerar är alltså kön och forskning inom fyra forskningsorganisationer. Både 

kön och forskning betraktar jag till stor del som praktiker (se nedan) och detsamma 

gäller organisation (organisering). Jag studerar detta utifrån ett genusperspektiv efter-

som det möjliggör ett belysande, ett uppdagande, av dessa praktiker (alltså kön och 

forskning som praktiker) och en förståelse för deras inbördes relation. Vilka praktiker 

uppdagas genom mitt betraktande av situationen som uppstår i historierna från recep-



 25 

tionen? Kön uppdagas som en ordnande och betydelseskapande praktik genom att 

besökarna tar för givet att de kvinnliga forskarna arbetar i receptionen. Besökaren gör 

det för att forskaren är kvinna. Och han eller hon gör det för att han eller hon är van 

vid att det är just kvinnor som arbetar i receptioner, och kanske även då han förväntar 

sig att forskare är män. Här uppdagas även kön som en organiserande praktik genom 

forskarens försök att ändå hjälpa besökaren tillrätta. 

 

För att uppdaga kön i en organisation krävs det verktyg. Kön är inget abstrakt feno-

men utan det är alltid situerat. Den första tydliga situeringen av kön i detta samman-

hang är organisation och därför vill jag fortsätta med en beskrivning av ett övergripan-

de genusvetenskapligt perspektiv på organisation. 

 

Genusvetenskaplig organisationsforskning 

Inramningar 

Karen Lee Ashcraft (2004) beskriver den genusvetenskapliga organisationsforskning-

en som indelad i fyra inriktningar. Dessa inriktningar kallar hon för ”inramningar” 

(”framings”) och de utgör, grovt uttryckt, hur forskare inom varje inriktning ramar in 

sin forskning med en specifik syn på diskurs. Diskursbegreppet har delvis olika bety-

delse beroende på utifrån vilken inramning man betraktar en diskurs. Kortfattat tar 

jag här hjälp av Ashcraft (2004) för att situera min egen forskning och tydliggöra hur 

jag uppfattar den diskurs jag studerar (och hur jag inte uppfattar den). 

    En basal definition av diskursbegreppet är att en diskurs är ett helt regelsystem för 

kunskap om ett visst objekt. Inom diskursen bestäms vad som kan yttras om objektet, 

på vilket sätt och av vem (Foucault 1993). Bergström och Boréus (2000: 223) definie-

rar Foucaults diskursbegrepp som ”hela den praktik som frambringar en viss typ av 

yttranden”. Foucaults diskursbegrepp är inte det enda (se t.ex. ibid. för andra sätt att 
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förstå diskurser) och det passar bättre med vissa av Ashcrafts inramningar än andra. 

Att jag utgår från Foucaults diskursbegrepp är således en avgränsning i sig. 

 

Skillnaden mellan de fyra inriktningarna av den genusvetenskapliga organisations-

forskningen är främst två: dels från vilken nivå de betraktar organisationen (individ-, 

organisations- eller samhällsnivå), dels om de betraktar kön (eller genus) som orsak till 

eller effekt av diskursen (Ashcraft 2004). 

   Den första inramningen kallar Ashcraft för discourse as outcome (ibid.: 276) och den 

studerar organisationen från en individnivå; organisationsmedlemmarnas interaktio-

ner är i fokus. Organisationens diskurs och de skillnader som där görs mellan kvinnor 

och män är ett resultat av dessa kvinnor och mäns olika val, vilka i sin tur grundar sig i 

den socialisation de genomgått utanför organisationen (främst under barndomen). 

Organisationen är i denna inramning könsneutral. Den andra inramningen, discourse 

as performance, studerar även den organisationen på individnivå (ibid.: 279). Skillna-

den mot den första inramningen är att den andra betraktar diskursen som produktiv 

och att kön (re)produceras inom den, inte som att kön är stabilt och skapar diskursen 

(ibid.: 276f). Denna syn på diskursen delar även den tredje och den fjärde inramning-

en.  

   Mellan den första och de övriga tre inramningarna går således en viktig skiljelinje; en 

skiljelinje mellan diskursen som produkt eller som produktiv. Diskursen är i den 

andra inramningen både de pågående interaktionerna mellan individer inom en orga-

nisation samt det rådande samhälleliga ”manus” som dessa interaktioner måste förhål-

la sig till. Fokus ligger dock på den förra innebörden där det finns ett större utrymme 

för omförhandlingar och subversivitet. 

 

Den tredje inramningen studerar organisation på just organisationsnivå och kallas av 

Ashcraft för discourse as text-conversation dialectic (ibid.: 281). Kön (re)produceras 

enligt denna inom en organisation som formas utifrån diskurser kring kön och makt. 
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Organisationen betraktas här i skärningspunkten mellan diskursiva regleringar och 

förhandlingar mellan subjekt som agerar utifrån dessa regleringar. Själva organisatio-

nen kan sägas få en större betydelse utifrån denna inramning. Utifrån den fjärde in-

ramningen, discourse as social text, studeras diskurser på en samhällelig nivå (ibid.: 

284). Arbetets och könets diskurser formar här både organisationer och kön, både de 

sociala relationer som är möjliga och vilka subjekt som kan utgöra noderna inom dem. 

Här kan det vara svårt att få syn på individernas möjlighet till omförhandling och för-

ändring, alltså vilket utrymme subjekten har utifrån sina positioner inom diskursen. 

 

Utifrån Ashcrafts (ibid.) indelning har vi alltså två grundläggande sätt att betrakta 

diskursen samt tre nivåer att studera diskursen på. I denna licentiatuppsats betraktas 

diskursen som produktiv och kön således som något som (re)produceras inom den. 

Att göra kön, att bete sig begripligt i en könsfokuserad värld, hänvisar härmed inte till 

en inre kärna utan, enkelt uttryckt, till någon form av socialt manus utanför subjektet. 

   Organisationerna studeras dessutom främst på organisationsnivå (inte en individ- 

eller samhällsnivå), alltså samma nivå som den tredje inramningen fokuserar. Vad som 

främst studeras är alltså organisationerna utifrån hur informanterna använder sig av 

och förhåller sig till diskurser om organisationsspecifika teman (t.ex. kompetens, 

forskning och teknik). Samtidigt går inga vattentäta skott mellan nivåerna; inverkan 

från både interaktion mellan individer och samhälleliga diskurser både erkänns och 

framkommer i informanternas berättelser. 

 

Istället för att förstå situationen vid receptionen som att forskaren och besökaren age-

rar inom en könsneutral organisation utifrån könsroller som de socialiserats in i vid 

tidig ålder så kan vi utifrån det ovan sagda se hur kön görs inom diskurser och att or-

ganisationen tillhandahåller dessa. Besökarens förståelse av forskaren som receptionist 

och det samtidiga avskrivandet av henne som forskare är omöjligt att förstå utanför 

den diskurs eller de diskurser som sätter ramarna för situationen. Positioneringen i 
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rummet och besökarens antagande att forskaren är receptionist och alltså inte forskare 

är en del av hur kön görs i en kontext. I en arbetets diskurs där vissa uppgifter kodas 

som kvinnliga (omhändertagande) och andra som manliga (forskning) (åter)skapas 

kön i specifika situationer. Samtidigt finns här även öppningar för förändring då det 

faktiskt framgår att forskaren är just forskare. Bland annat genom sådana glidningar 

kan kön inom den givna diskursen (må det vara arbetets, vetenskapens eller könets 

diskurs) få nya betydelser. 

 

De fyra ingångarna 

Joan Acker (2006) presenterar i sin inflytelserika artikel ”Gender and Organization” 

ett antal ej inbördes uteslutande sätt att studera organisationer ur ett genusperspektiv. 

Mest uppmärksamhet har de fyra ingångarna (”points of entry”) fått men artikeln in-

nehåller även diskussioner kring studerandet av organisationer utifrån fokus på mas-

kuliniteter, sexualitet och kropp. Jag beskriver här de fyra ingångarna för att visa var 

föreliggande studie placerar sig. 

 

Ackers (2006: 180, min övers.) första ingång kallar hon ”procedurer, aktiviteter [och] 

uppdelningar” och fokuserar på (eller med Ackers ordval ”består av”) det som männi-

skor gör för att upprätthålla organisationer och som resulterar i organisationella 

könsuppdelningar. Aktiviteterna är oftast rutinmässiga och ur en genussynpunkt ofta 

(men inte alltid) oreflekterade i det att de inte medvetet syftar till att producera köns-

uppdelningar. Exempel på sådana handlingar kan t.ex. vara anställning, utvärdering av 

arbete, fördelning av arbete eller beteende på arbetsplatsen och dessa handlingar kan 

resultera i könshierarkier, lönegap eller könssegregering (Acker 2006: 180). Ofta an-

vänder ledningen olika textverktyg som beslutsunderlag för rutinbeslut, vilket leder 

till en objektifiering av processer i det att de framstår som ofrånkomliga och frikopp-
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lade från den materiella och sociala verklighet som organisationen utgör (Acker 2006: 

181). 

 

Den andra ingången kallar Acker (2006: 182, min övers.) ”bilder, symboler [och] 

former av medvetenhet”. Dessa skapas av organisationsmedlemmar för att rättfärdiga, 

legitimera och till och med glamorisera och ibland gå emot de ovan beskrivna aktivite-

terna och uppdelningarna (jfr. ibid.). Acker beskriver skapandet av bilder, symboler 

och medvetenhet som integrerat i de organisationsskapande och organisationsuppde-

lande processerna. Ett exempel på en bild eller symbol med ”dolda” könseffekter som 

Acker ger är bilden av ”den perfekte anställde” som inte har några behov som går emot 

eller överskrider organisationens (ibid.: 183). Dessa processers funktion är att neutra-

lisera maktrelationer och de påverkar handlingarna under den första ingången, alltså 

t.ex. anställning, utvärdering av arbete, fördelning av arbete och beteende på arbets-

platsen (ibid.: 182). 

 

Ingång nummer tre innebär vad Acker (ibid.: 183, min övers.) kallar ”interaktioner 

mellan individer och grupper” och innefattar de interaktioner som utgör själva organi-

serandet, alltså både interaktionen mellan medlemmar inom organisationen och mel-

lan medlemmar och utomstående. Här hänvisar Acker till West och Fenstermaker 

och menar att samtidigt som människor utför (eller gör) organiseringsarbete så gör de 

även kön (ibid.: 183). Interaktionerna utgör den vardagliga kontext inom vilken män-

niskor upplever och skapar makt, uppdelningar och bilder av kön (ibid.: 183f), alltså 

den vardagliga kontexten för vad som beskrivs i de två föregående ingångarna. Kön, 

säger Acker med tydlig vinkning åt West och Fenstermaker, är inbäddat i praktiker 

och aktiviteter, snarare än ett utifrån kommande element (ibid.: 184). 

 

Ackers (ibid.: 184, min övers.) fjärde ingång utgörs av ”inre mentalt arbete”, alltså det 

interna mentala arbete som krävs för att förstå förväntningar och möjligheter koppla-
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de till kön, bland annat korrekta beteenden och attityder. De korrekta beteendena 

och attityderna är vad jag nedan presenterar som normativa föreställningar om hur 

man beter sig på ett sätt lämpligt för det kön man tillskrivs. Givet komplexiteten och 

de inneboende motsägelserna i förväntningarna på korrekta, eller vad West m.fl. 

(Fenstermaker och West 2002) skulle kalla begripliga eller ansvariga genusbeteenden, 

så krävs omfattande mentalt arbete för att personer ska klara av att uppfylla dem i or-

ganisationer, eller som Acker avslutar – ”individer måste lära sig och klara av de genus-

identiteter som är lämpliga för arbetet” (Acker 2006:185). 

 

Jag menar att dessa ingångar, eller de processer ingångarna fokuserar, sammanstrålar i 

händelsen, alltså i själva den konkreta situationen. De representerar inte olika händel-

ser utan olika aspekter av samma händelse. Givetvis kan en händelse innefatta mer 

eller mindre av de olika aspekterna och ibland kanske någon av dem över huvud taget 

inte kan sägas äga relevans. Men de är inte möjliga att spalta upp som åtskilda i faktis-

ka situationer. Återgår vi till exemplet från receptionen ser vi den könade arbetsdel-

ningen (första ingången) träda fram då receptionsarbetet och forskningen kodas 

kvinnligt respektive manligt. Att forskaren förhåller sig till pinsamheten i situationen 

för besökaren och men ändå känner sig manad att hjälpa honom eller henne tillrätta 

kan både förstås som en akt av inre mentalt arbete (fjärde ingången) samt förhållning 

till den symbolik som föreskriver hur en perfekt (kvinnlig) anställd bör bete sig (tredje 

ingången). Slutligen kan vi till exempel förstå situationen utifrån interaktionsaspekten 

(tredje ingången) där det i interaktionen mellan besökaren och forskaren samtidigt 

(åter)skapas både organisation och kön, exempelvis när besökaren missförstår forska-

ren som ickeforskare och när forskaren hjälper besökaren tillrätta. 

 

Trots att dessa ingångar inte utesluter varandra så kan en specifik studie svårligen fo-

kusera dem alla i samma utsträckning. Denna uppsats är främst att placera inom den 

andra ingången, alltså ”bilder, symboler [och] former av medvetenhet” (Acker 2006: 
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182f). Vad som studeras är t.ex. ideal och normer kring hur en forskare förhåller sig 

till arbetet och vilka slags kompetenser hon eller han har eller bör ha. Dessa normer 

och ideal både påverkar och påverkas av organisationsstrukturer, interaktioner mellan 

organisationsmedlemmar och dessa medlemmars inre mentala arbete. Samtliga dessa 

ingångar kommer givetvis att synas i normerna och idealen jag studerar, men de är inte 

i direkt fokus. 

 

I viss mån kan vi också se likheter med Ashcrafts (2004) indelning av genusperspekti-

ven på organisationer i hur de olika könsskapande processerna i sin tur är objekt för de 

av Ashcraft beskrivna inramningarna. Den andra inramningen på individnivå (”di-

scourse as performance”) fokuserar främst på de två sista processerna relationer och 

beteendemönster och individuell förståelse/anpassning. Från organisationsnivå betrak-

tas främst strukturer och organisering medan symboler, myter och diskurser bl.a. betrak-

tas från en samhällsnivå. Detta är givetvis väldigt förenklade indelningar och de ska 

inte betraktas som inbördes uteslutande. Viktigt är även att påpeka att Ashcraft pre-

senterar olika perspektiv medan Acker presenterar olika möjliga (kompatibla) ingång-

ar vid studiet av organisationer. Acker varnar också för att betrakta de av henne iden-

tifierade processerna eller ingångspunkterna som analysnivåer (2006: 180). 

 

Kön och organisationsförändring 

I Att återställa ordningen studerar Lena Abrahamsson (2009) åtta företag och deras 

implementering av nya former för organiseringen av sin produktion (och därmed sin 

organisation). Samtliga organisationsförändringar var influerade av vad Abrahamsson 

kallar moderna organisationsmodeller, bland annat Lean Production karaktäriserat av 

flöden, just-in-time och nedrivandet av gränser inom organisationen. Abrahamsson 

tittar på hur väl dessa förändringar genomförs i förhållande till motstånd och återstäl-

lare. Hennes studie visar hur kön i sammanhanget är en viktig och ofta förbisedd 
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grund för motstånd mot förändringarna. När en organisation genomgår förändringar 

mot tillplattning och integrering utmanas könsstrukturer vilka uttrycker sig i hierarki-

sering och segregering (Abrahamsson 2009: 294ff). Återställare innebär i samman-

hanget att organisationen trots förändringarna efter ett tag återgår till samma eller 

liknande strukturer som förelåg innan förändringarna. Dessa återställare drevs i Abra-

hamssons studie av könshierarkiserande och könssegregerande processer. Studien är 

ett exempel på hur organisationer i själva sina strukturer är könade och att denna 

aspekt av en organisation är viktig att synliggöra för att förstå organisationen som så-

dan. En organisations könsstruktur är alltså inte möjlig att skilja från organisationen 

själv. Detta är viktigt att ha i åtanke när man ger sig in på att försöka förändra en or-

ganisation. Det är inte enbart organiseringen av arbetet som utmanas utan åtminstone 

även organiseringen av kön (jfr. ibid. 2009). 

 

Doing Gender 

År 1987 publicerar tidskriften Gender & Society Candace West och Don H. Zim-

mermans numera klassiska artikel ”Doing Gender” och sprider på så sätt doing gen-

der-perspektivet till en vidare publik (Fenstermaker och West 2002).4 I denna och 

efterföljande publikationer driver de tillsammans med Sarah Fenstermaker tesen att 

kön varken är något vi kan söka i termer av inompersonliga kvalitéer eller i termer av 

roller att visa upp. Snarare bör kön betraktas och studeras som något vi gör i interak-

tion med varandra (ibid.). Av detta följer att vi själva inte har fullständig kontroll över 

hur vi uppfattas, alltså hur vårt eget kön görs, eftersom andra alltid är delaktiga i den-

na interaktion. Inte heller är det de andra som ensamt avgör detta utan vårt görande 

av kön förhåller sig alltid till vad West m.fl. kallar normativa föreställningar om kön. 

                                                   
4 Artikeln från 1987 återfinns antologin Doing Gender, Doing Difference (Fenstermaker, S. och West, C. 2002). I den 
återfinns flera artiklar av Fenstermaker, West, Don Zimmerman och andra som ursprungligen utvecklade detta perspek-
tiv teoretiskt. Hänvisningarna i mitt arbete går konsekvent till denna antologi, inte till de specifika artiklarna. Detta då 
artiklarna i antologin bör läsas sammantaget för att göra perspektivet rättvisa. 
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Detta innebär enkelt uttryckt att när vi gör kön så hålls vi alltid ansvariga, vi bedöms 

alltid i relation till hur dessa normativa föreställningar föreskriver att det kön vi till-

skrivs ska göras (ibid.). 

   Föreställningarna om hur kön ska göras är kopplade till en institutionell nivå och är 

alltså alltid kontextuella. Så finns det till exempel vissa normativa föreställningar om 

hur kön ska göras i relation till den institutionella ramen Arbetsplatsen. Så gäller även 

för till exempel Familjen eller Skolan. Kön görs alltså i ett spänningsfält mellan mig, 

andra och institutioner (ibid.). 

   I det följande ska jag gå lite närmare in på vad jag anser vara de bärande temana i det-

ta spänningsfält som det beskrivs av Fenstermaker, Zimmerman och West (ibid.), 

nämligen interaktion, institutioner och normativa föreställningar (se även t.ex. Gun-

narsson et al. 2003; Gunnarsson et al. 2007; Butler 2006). 

 

Doing gender-teorins position och funktion i detta arbete är något speciell i relation 

till annan teori (kompetensteori, teori om genus och teknik). Doing gender, att kön 

görs, brukar ofta fungera som ett perspektiv i genusvetenskaplig forskning, men mer 

sällan fyller det funktionen av teori. Jag syftar till att använda doing gender som en 

teori, d.v.s. doing gender-teori är tänkt att genomlysa hela materialet för att uppdaga 

(jfr. Hekman 2010) kön i relation till andra processer/fenomen, alltså ideal och kom-

petens. 

   Doing gender-perspektivet så som det har utvecklats av West med flera (Fensterma-

ker och West 2002) är sprunget ur studier av interaktion mellan individer.5 West med 

fleras (ibid.) bidrag innefattar dock mer än bara interaktion. Ett teoretiskt bidrag från 

föreliggande studie är att främst använda begrepp från denna doing gender-teori som 

normativa föreställningar och institutioner. Detta i en studie som inte fokuserar på 

                                                   
5 Acker (2006:183f) placerar således in detta perspektiv på könsskapande processer inom sin tredje 
ingång, alltså ”interaktioner mellan individer och grupper”. 
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interaktioner mellan individer och grupper utan vars fokus ligger på organisationsnivå 

och där studerar normer och ideal (jfr. Ashcraft 2004; Acker 2006). 

 

Kön, könskategori, genus 

West och Zimmerman (Fenstermaker och West 2002) gör redan i ursprungsartikeln 

”Doing Gender” en tydlig uppdelning mellan kön, könskategori och genus6 och denna 

uppdelning håller de fast vid i de efterkommande artiklarna. Denna uppdelning är, 

vilket jag har visat ovan och ämnar utveckla nedan, problematisk, men den är samti-

digt viktig att kort sammanfatta för att klargöra grunden för West, Zimmermans och 

Fenstermakers förståelse av hur kön (eller i deras terminologi ”genus”) görs. 

   Utifrån socialt överenskomna biologiska kriterier bestäms kön, oftast vid födseln, till 

att vara antingen manligt eller kvinnligt. Kön bestämt på detta sätt är inte direkt i fo-

kus för författarna annat än att det i sin tur ligger till grund för könskategoriserings-

processen utifrån ”the moral certainty of a world of two sexes” (ibid.: 8f). Könskatego-

risering är den indelning som sker i det vardagliga livets alla tänkbara sammanhang 

givet att det inte går att ta reda på hur det förhåller sig med ovan nämnda könskriteri-

er. I stället utgår människor från socialt bestämda identifikationsuttryck och placerar 

utifrån dessa in personer i den ena eller andra kategorin (ibid.: 4f, 9, 29). 

   Könskategoriseringen är omnirelevant i det att vi i varje situation och varje handling 

kan komma att placeras in i den ena eller andra kategorin (ibid.: 12f, 29). Genus är i 

sin tur ett åstadkommande, ett handlande som utifrån normativa föreställningar om 

kön framstår som passande för den könskategori man tillhör (ibid.: 11f, 29). Genus är 

sålunda något personer gör i relation till varandra, inte något som återfinns inom dem 

(42f). 

                                                   
6 Under denna rubrik använder jag begreppet genus trots att jag i övrigt använder begreppet kön. Detta då författarna 
gör en explicit uppdelning mellan kön, könskategori och genus. Jag gör det för att kunna behålla tydligheten i deras 
perspektiv som alltså redan har en specifik plats för begreppet kön. 
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Det ovan beskrivna innebär en uppdelning i tre olika processer som grundade på tre 

olika ontologiska7 plan; alltså ett biologiskt plan vilket sorteras efter socialt baserade 

kriterier, ett plan av socialt tillskrivande och ett plan av social interaktion till vilka 

olika aspekter av kön och genus kan skrivas. Jag menar istället att vi befinner oss på 

samma ontologiska plan men att detta plan är heterogent. Kön är en händelse, en pro-

cess där vissa av tillvarons olika skeenden sammanstrålar. Särskiljandet mellan kön, 

könskategori och genus innebär till exempel att kategoriseringen inte är en interak-

tionsprocess och att interaktionen inte har biologiska komponenter (för diskussioner 

kring problemet med en skarp distinktion mellan biologiskt och socialt se t.ex. Butler 

2007 och Hekman 2010). Detta särskiljande är också vad som möjliggör att kategori-

seringen är omnirelevant (du kan alltid kategoriseras som antingen man eller kvinna). 

   Men det senare har bl.a. av Judith Butler (2007) förtjänstfullt visat vara problema-

tiskt. Faktum är att det finns tillfällen då könskategoriseringen sätts ur spel och detta 

just p.g.a. interaktiva (eller som Butler skulle säga, performativa) skeenden. Det föran-

leder misstanken att (den lyckade) könskategoriseringen faktiskt också är ett element 

av den interaktiva process som West m.fl. kallar genus. Som jag tidigare har beskrivit 

så menar jag att det är rimligare att tala om kön och med det förstå begreppet som 

heterogent i betydelsen av att det sker samfälligt och samtidigt, men då bestående av 

en mängd möjliga krafter (rörelsemönster, utsmyckning, talakter, maktrelationer 

osv.). Jag ska i det följande beskriva detta tydligare genom att gå igenom olika aspekter 

(interaktion, institution och norm) av detta görande av kön. 

 

                                                   
7 Ontologi innebär läran om det varande eller läran om det som är och en ontologisk utsaga är alltså en utsaga om hur 
verkligheten är beskaffad, se NE (http://www.ne.se/lang/ontologi). 
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Interaktion 

Interaktion är på ett grundläggande plan var kön sker. Detta, alltså att kön är något 

som vi snarare gör än någonting vi är (även om vi självklart kan diskutera denna upp-

delning mellan vara och göra), ett verb snarare än ett substantiv, har beskrivits på 

många olika sätt och har oftast fokuserat på själva görandet. Denna förskjutning är 

idag inte vidare kontroversiell i de akademiska och politiska sammanhang där synsät-

tet växt fram. Jag vill även hävda att även om det inte är den enda allmänt rådande 

uppfattningen av kön i Sverige så är det inte ovanligt denna syn på kön hävdas idag 

(än mindre när termen genus används). 

   Problemet med ett allt för ensidigt fokus på görandet är att det lätt riktar tillbaka 

blicken mot individen, som om kön vore något som emanerar från denne; just vad 

West m.fl. (Fenstermaker och West 2002) ville komma bort ifrån med sitt doing gen-

der-perspektiv. I anslutning till detta förekommer gärna en voluntaristisk syn på gö-

randet av kön, alltså att det står individen fritt att göra sitt kön. Detta stämmer, som vi 

ska se nedan, inte överens med att kön alltid görs i interaktion med andra samt i rela-

tion till institutioner som tillhandahåller normativa föreställningar om hur kön ska 

göras (ibid.). Judith Butler (2007) har även visat hur görandet åstadkoms genom 

tvingande upprepningar, inte fria val. 

 

Den viktiga dynamiken som vid en första anblick kanske döljs av perspektivets namn 

doing gender är den mellan könskategori och genus, eller vad som kanske hellre borde 

kallas för kategoriseringsaspekten och performativitetsaspekten av kön. Det är i spän-

ningen mellan kategoriseringen och görandet som produktionen av köns fulla vidd 

framgår. Givet könskategorins omnirelevans och att kategoriseringen är socialt 

påtvingad så är görandet av ’genus’ oundvikligt, menar West m.fl. (Fenstermaker och 
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West 2002: 13). I varje situation kan du hållas ansvarig8 för ditt agerande utifrån 

normativa föreställningar om passande beteende för den ena eller andra könskatego-

rin. (Det omnirelevanta ligger här endast i avsikten att kategorisera, i kategoriserings-

försöket, inte i möjligheten att kategorisera. Könskategorins omnirelevans är därmed 

mer begränsad än vad West m.fl. anser.) 

   Det är också här i ansvarighållandet som den relationella eller interaktionella aspek-

ten som är så viktig för doing gender-perspektivet blir tydlig. Att hålla någon ansvarig 

är nämligen en interaktionell process och inget vi som individer väljer själva. Oavsett 

om vårt agerande stämmer överens med eller avviker från rådande normativa före-

ställningar så kan vi hållas ansvariga utifrån dem, menar West m.fl. (ibid.: 29, 66).  

Genom att personer i sina göranden hålls ansvariga utifrån den könskategori de tillde-

las binds könskategori och görandet av kön oundvikligt samman. 

 

West, Zimmerman och Fenstermaker (ibid.) gör alltså en uppdelning mellan könska-

tegori och genus. Könskategori är något en individ tillskrivs, genus är något individer 

gör. Något som de menar visar på det rimliga i denna uppdelning är att den person 

som kategoriseras som t.ex. kvinna ändå kan bedömas som att bete sig okvinnligt. Ka-

tegoriseringen som kvinna och bedömningen av hennes göranden, hennes beteenden 

framstår som skilda åt. Men vi ser i deras egna exempel av kategoriseringen att det inte 

är så lätt att skilja på görandet och kategoriserandet som vi vid en första anblick kan 

tro. 

   I deras exempel (ibid.: 10) möter deras kollega en expedit i en datorbutik och expe-

diten kan av kollegan kategoriseras varken som man eller som kvinna. Kollegan tittar 

på axelbredd och handstorlek, men lyssnar även till talets melodi och ser till andra 

mycket uppenbara beteendemönster som efter en kategorisering med enkelhet skulle 

kunna tänkas snarare ha med görande än kategori att göra. Om expediten inte pratar 
                                                   
8 Det som West, Zimmerman och Fenstermaker benämner ”accountability” kan enklast översättas till ”ansvar” men jag 
tror att för att fånga hela vidden av detta begrepp så måste betydelsen ”begriplighet” hållas i minnet. 
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på ett sätt som kollegan uppfattar att vissa homosexuella män gör så kan kollegan inte 

kategorisera expediten som man, osv. 

   Men säg att kollegan hade kategoriserat expediten i den ena eller andra könskatego-

rin. Då hade helt plötsligt grunderna för kategoriseringen flyttats över till görandet av 

kön (eller genus som West m.fl. skulle säga). Sättet att tala hade helt plötsligt bedömts 

som ett passande eller opassande sätt i relation till könskategorin. Problemet är, menar 

jag, att gränsen mellan kategori och görande är för porös. Den syftar snarare till hand-

lingar som betraktaren utför än de som den betraktade utför. Samma handling kan 

både vara grund för kategori och för kön (genus). Alltså är könskategori snarare att 

betrakta som en aspekt av görandet av kön, könskategori görs helt enkelt lika mycket i 

interaktionen och bygger på samma råmaterial (handlingar) som kön (genus) gör. 

 

Att kategoriseringen skulle vara omnirelevant, vilket skulle innebära att ett ”undoing 

of gender” vore omöjligt, har på olika sätt direkt eller indirekt ifrågasatts (jfr. Moser 

2006; Risman 2009; Butler 2006; Deutsch 2007). Ingunn Moser (2006) beskriver hur 

kön kan sättas ur spel som reducerande och hierarkiserande kategori genom andra 

kategoriseringar, precis som de vid andra tillfällen lika gärna kan förstärka varandra. I 

vissa situation är könskategorisering alltså inte relevant. Ibland kan den till och med 

göras irrelevant och då görs inte kön. 

   Men i de situationer då kön görs sker alltid ett könskategoriserande. Detta är interak-

tionen som görandet av kön utgörs av. Människor har inom institutionella ramar möj-

ligheten att kategorisera andra utifrån normativa föreställningar om kön. Och detta 

kategoriserande livnär sig på handlingar, göranden. Men kön framträder där emellan 

(jfr. Fenstermaker och West 2002). 

 

Besökaren ser forskaren och har redan utifrån hennes klädsel, hår och andra synliga 

karaktäristika kategoriserat henne som kvinna. Utan denna kategorisering är anta-

gandet att hon är receptionist inte troligt. Relationen mellan kategoriseringsaspekten 
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och performativitetsaspekten synliggörs här; forskaren kategoriseras som kvinna och 

antas vara receptionist givet hennes könskategori samverkande med hennes position i 

rummet och de befintliga institutionella och organisatoriska ramarna och därmed görs 

också kön, bl.a. genom att vissa arbetsuppgifter förutsätts utföras av en kvinna och 

andra inte. Kategoriseringen kopplas till interaktionen genom att forskarens och be-

sökarens ageranden förstås i relation till vilken kategori de tillskrivs. Både forskarens 

hjälpsamhet och besökarens misstag kommer att förstås i relation till respektive köns-

kategori. Men någonting saknas här. Är hjälpsamhet något universellt kopplat till den 

kvinnliga könskategorin? Hur förstår vi då hjälpsamheten som förväntas av en polis 

eller en brandman (två manligt dominerade och maskulint kodade yrkesgrupper, se 

t.ex. Andersson 2000 för poliser och Ericson 2011 för brandmän)? Förväntningar på 

och normer för beteenden som passar för en könskategori tycks vara kontextuella. Be-

roende på inom vilken institution människor befinner sig och utifrån vilka institutio-

nella ramar de betraktas så kommer förväntningarna att se olika ut. 

 

I kommande avsnitt ska jag beskriva hur interaktioner alltid sker inom institutionella 

ramar samt att olika normativa föreställningar om hur dessa interaktioner bör se ut 

formar interaktionerna, både vad gäller faktiskt utförande och vad gäller förståelsen av 

dem. Detta är också vad som kommer vara i fokus för min teoretiska genomlysning av 

empirin, nämligen de institutionellt och organisatoriskt bestämda normativa före-

ställningarna om hur kön bör göras (Fenstermaker och West 2002) inom SICS, CNS, 

Mobile Life och Interactive Institute med betoning på kompetens och ideal. 

 

Institution 

Det följer av ansvarighållandet att doing gender-perspektivet innefattar en institutio-

nell nivå. Det är inte enbart andra individer utan även institutioner som håller indivi-

der ansvariga för att deras görande av kön (Fenstermaker och West 2002: 26) och 
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även institutioner kan hållas ansvariga för normativa föreställningar om kön (ibid.: 

30, 43). IKT-industrin kan med andra ord också hållas ansvarig i relation till normati-

va föreställningar om kön (Anses kvinnor och män passa för olika uppgifter? Befinner 

de sig i olika delar av industrin? Framställs industrin som maskulin eller feminin? Om 

maskulin, vilken slags maskulinitet dominerar denna framställning? Osv. jfr. ibid.: 

30). 

   Det är också inom institutioner som könskategoriseringen äger rum. Kategorisering-

en har inga strikt fastställda kriterier utan dessa beror på den kontext som den äger 

rum i (ibid.: 65). Sålunda följer att görandet av kön förhåller sig till den institutionella 

nivå på vilken (den för institutionen specifika) kategoriseringen sker genom att ansva-

righållandet blir beroende av själva kategoriseringens institutionsspecifika karaktär. 

Det som institutionen här tillhandahåller och som utgör det institutionsspecifika är 

konkreta normativa föreställningar om hur man gör kön på ett lämpligt och passande 

sätt och detta skiljer sig åt mellan olika institutionella ramar. Normerna är alltså nöd-

vändigtvis kontextuella. Deras karaktär, alltså vad de stipulerar, är beroende av inom 

vilken institutionell ram de agerar. 

   Ett exempel på institutionella ramar och hur de kan skilja sig åt ger Sharon Traweek 

(2005: 369f) när hon beskriver amerikanska och japanska fysikers skilda uppfattning-

ar om vilket ledarskap som passar män inom området. Amerikanska fysiker leder ge-

nom talet, med ord. I Japan leder en god fysiker medels ”hara gei”, närmast att likna 

vid intuition och magkänsla riktad mot andra och det som är bäst för kollektivet. En 

ledarstil som i USA snarare förväntas av kvinnor. 

 

Norm 

Den viktiga dynamiken som vid en första anblick kanske döljs av det teoretiska per-

spektivets namn ”doing gender” är den mellan könskategori och ’genus’. Det är i 

spänningen mellan kategoriseringsaspekten och görandeaspekten av kön som den ful-
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la vidden av produktionen av kön framstår. Givet könskategorins omnirelevans och 

att kategoriseringen är socialt påtvingad så menar West m.fl. att görandet av kön är 

oundvikligt (Fenstermaker och West 2002: 13). I varje situation kan du hållas ansva-

rig9 för ditt agerande utifrån normativa föreställningar om passande beteende för den 

ena eller andra könskategorin. Genom ansvarighållandet framstår också dina hand-

lingar som mer eller mindre begripliga. Normen är alltså begripliggörande. 

 

Vad är det då som vi hålls ansvariga för? Och mot vad? Jag har nämnt ”rådande nor-

mativa föreställningar” och att det är dessa vi hålls ansvariga utifrån. Normer om vad 

som är ett lämpligt sätt att bete sig på för det kön som man kategoriseras som. Det är 

dessa normer, dessa normativa föreställningar om könspassande beteenden, som jag 

söker efter i mitt material. Gentemot dessa normer hålls forskarna i studien ansvariga. 

   Givetvis kretsar inte normer endast kring kön, men dels så är kön ett fält där nor-

mens både begränsande och produktiva karaktär ständigt är närvarande (jfr. Butler 

2006), dels så är normer som främst tycks handla om annat än kön oftast samman-

tvinnade med just kön (jfr. Fenstermaker och West 2002). Fenstermaker, West och 

Zimmerman (ibid.) visar att om man betraktar hushållsarbete inom den klassiska 

kärnfamiljen enbart utifrån dess produktionsaspekt, alltså utifrån de tjänster och ting 

som produceras inom ramarna för det, så framstår fördelningen av det lätt som väldigt 

irrationell och obegriplig. Fyller vi ut detta “tomrum” med ett samtida görande av kön 

så ser vi dock både hur arbetsfördelningen rationaliseras och hur produktionen av 

tjänster och ting samt görandet av kön definierar varandra (ibid.: 16ff, 36). 

   En rimlig slutsats att dra av detta och som även kan flyttas över till lönearbetets sfär 

är att det som vid en första anblick tycks väldigt rimligt att förändra kan vara mycket 

svårt (jfr. Abrahamsson 2009). En liten förändring av arbetsgången på en arbetsplats 

kan samtidigt vara en stor förändring i den institutionella könskategoriseringen och 
                                                   
9 Det West, Zimmerman och Fenstermaker benämner ”accountability” kan enklast översättas till ”ansvar” men jag tror 
att för att fånga hela vidden av detta element så måste betydelsen ”begriplighet” hållas i minnet. 
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därmed gå emot de normativa föreställningar som råder där. Vilka normer samspelar i 

så fall de könsspecifika normerna med på SICS, CNS, Interactive Institute och Mobi-

le Life? 

 

En norm är inte samma sak som en regel, och den är inte samma sak som en lag. 

En norm verkar inom sociala praktiker som den outtalade normaliseringsstan-

darden. […] Om genus är en norm tyder det på att genus alltid är och bara svagt 

förkroppsligat av varje enskild social aktör. Normen styr handlingars sociala be-

griplighet, men den är inte samma sak som handlingarna den styr. (Butler 

2006:59)  

 

West med flera (Fenstermaker och West 2002) utvecklar inte fullt ut vad en norm är. 

Det kan synas lite märkligt då de återkommer till de normativa föreställningarnas ver-

kan gång efter annan. Det går dock att utläsa vad de normativa föreställningarna är 

utifrån vilken funktion de fyller i deras teori om görandet av kön. I vårt samhälle exi-

sterar, enligt West med flera (se t.ex. ibid.: 64) en normativ föreställning om att vi alla 

har en essentiell könad kärna till vilken vi kan hänvisa våra egna och andras handling-

ar. Ens handlingar bedöms som om de grundar sig i ett essentiellt kön. Normen före-

skriver således vad denna kärna innefattar och gör det möjligt att bedöma våra egna 

och andras handlingar utifrån om de lever upp till denna norm eller inte. 

   För att tydligare kunna beskriva normen, eller de normativa föreställningarna som 

West med flera (ibid.) konsekvent skriver, så vänder jag mig till en annan teoretiker 

som brukar placeras in inom doing gender-fältet, nämligen Judith Butler (2006). 

 

Normer är enligt Butler (2006) en historisk företeelse och utgör en specifik form av 

reglering av sociala praktiker. De är historiskt situerade i det att normens logik upp-

träder i Europa under slutet av 1700-talet och under 1800-talet som ett sätt att reglera 

människor och sociala praktiker i relation till en normaliseringsstandard (ibid.: 66f). 
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Det specifika med normen, vilket skiljer den från den juridiska lagen, är att den också 

är produktiv. Den sätter upp en standard vilken sociala praktiker sätts i förhållande 

till och genom vilken de blir begripliga (ibid.: 59): 

 

Normen styr begriplighet, den medger att vissa typer av praktiker och hand-

lingar blir igenkännbara som sådana, den påför det sociala ett raster av fattbar-

het och den definierar parametrarna för vad som kommer och inte kommer att 

framträda inom det socialas domän. (Butler 2006: 59) 

 

De normativa föreställningar som West med flera (2002) beskriver utgörs av tanken 

på en essentiell kärna av kön hos varje individ till vilken dennes handlingar kan hänvi-

sas och utifrån vilken dessa blir begripliga. Även handlingar som avviker från normen 

får sin begriplighet från denna genom att just framstå som onormala. Det onormala är 

fortfarande begripligt och understödjer fortfarande normen genom att vara direkt 

kopplat till den (jfr. Butler 2006). När jag i materialet söker och genusvetenskapligt 

analyserar normer så är det alltså vad som anses vara normalt och vad som ger begrip-

lighet åt organisationsspecifika handlingar (i relation till t.ex. forskning, finansiering, 

rekrytering osv.) som studeras, och så även de praktiska konsekvenser som kan bli ef-

fekten av normerna och som alltså formar organisationerna (t.ex. rekryteringar, med-

lemmar som lämnar, grupper som bildas, frågor som ställs). 
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Empiri och analys 

I detta avsnitt behandlas själva empirin. Först presenteras och analyseras de ideal som 

informanterna beskrivit. Dessa delas in i ideal för forskning och ideal för forskare. Se-

dan presenterar och analyserar jag informanternas syn på kompetens. Denna delas in i 

en abstrakt kompetens(definition) och en konkret kompetens(beskrivning). Kompe-

tensrubriken innefattar även en beskrivning och analys av hur kvinnor och män be-

traktas olika som kompetensbärare. 

 

Ideal 

Forskningsideal 

I detta avsnitt beskrivs och analyseras olika framträdande ideal för de forskningsverk-

samheter som bedrivs inom de studerade organisationerna. Syftet är att beskriva och 

analysera dessa ideal ur ett genusvetenskapligt perspektiv. 

 

Hård och mjuk forskning 

 

Man kan ju också se på SICS och liknande att tonvikten på forskningen är lite 

annorlunda också. Om man tar den här hardcore-forskningen som bara är lik-

som nätverksstrukturer och rent, väldigt tekniskt, så är det ännu mer killar där 

säkert. Medan tjejerna inom det här området tittar mycket på människa-

maskin-interaktion, sådant som har med människan och det sociala samman-

hanget att göra. (forskare på SICS) 

 

I intervjuerna ställde jag frågor om könsfördelningen i organisationen där informan-

ten arbetade. Hur såg den ut och varför? Hur tänkte de kring detta vid en jämförelse 
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med hur det såg ut inom de andra organisationerna? I många intervjuer (från samtliga 

organisationer) innefattade resonemangen kring detta en särskild dualism: det datave-

tenskapliga forskningsområdet beskrevs som en skala med en hård (ibland kallad 

”hardcore science”10) och en mjuk ände. Denna skala fick förklara könsfördelningen: 

ju närmare den hårda änden på skalan man kommer desto färre blir kvinnorna. Skalan 

användes ibland också för att beskriva de olika forskningsgrupperna och deras respek-

tive forskningsfokus. Ett labb på SICS kunde då beskrivas som mjukt och ett annat för 

hårt. Skalan fick andra gånger beskriva de olika organisationerna så att SICS och CNS 

utgjorde den hårda änden och Mobile Life och Interactive Institute den mjuka. 

   Den här skalan användes för att beskriva forskningsområden och den begripliggjor-

de för många av informanterna hur och varför kvinnor och män fördelar sig (olika) 

inom hela forskningsfältet. Men vad innebär det att ett forskningsområde är hårt eller 

mjukt? 

 

I: Jag tror inte att det finns någon kvinna på Mobile Life som kommer från 

[specifikt tekniskt ämne]. Även fast han [en kollega] är väldigt, så här intresse-

rad av mjuka ämnen. 

 

FS: Mjuka ämnen? 

 

I: Ja det är det som är, det som folk brukar kalla för mjuka ämnen. Lite intresse-

rad av genusfrågor och interaktion och upplevelse och så. Sociala frågor. (fors-

kare på Mobile Life) 

 

Enligt informanterna karaktäriseras det mjuka precis som det hårda av specifika 

forskningsfokus, frågor och metoder. Det hårda kan enligt dem ligga i att ett datorsy-

stem studeras, att frågorna gäller systemets robusthet och att man använder statistiska 
                                                   
10 Någon liknande engelsk benämning för den mjuka forskningen användes inte av informanterna. 
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beräkningar för att besvara dem. Det mjuka kan till exempel ligga i att människors 

handlingar studeras, att man frågar efter deras upplevelser och att man använder me-

toder som intervjuer och deltagande observation. Den mjukaste forskningen är inte 

ens direkt teknikvetenskaplig utan återfinns inom beteendevetenskap, design eller 

konst. Ett annat sätt att beskriva det är att ju närmare människan forskningen befin-

ner sig desto mjukare är den. Då den mjuka forskningen intresserar sig för interaktion 

mellan människor och teknik snarare än tekniken i sig, vilket är i fokus för den hårda 

forskningen, så skiljer sig dess frågor och även dess svar från den hårdas. 

   Bland informanterna märks en värdering av områdena utifrån vilka sanningsanspråk 

de förväntas kunna ställa. Ju hårdare forskning desto mindre diskutabla är dess san-

ningsanspråk. Teknikvetenskap anses vara mindre utsatt för mänsklig och kulturell 

bias än etnologi. Denna uppfattning var också någonting jag själv i egenskap av genus-

vetare märkte under flera intervjuer med informanter från SICS och CNS. Vad svaren 

på mina frågor egentligen kunde användas till och huruvida mina forskningsperspek-

tiv var relevanta, var frågor som lyftes av forskare från hårda forskningsområden. Hos 

en del forskare inom hårda områden tycks det finnas uppfattningar om att det mjuka 

är flummigt och brister i vetenskaplighet i jämförelse med den egna forskningen:  

 

Ja, alltså där vet jag ju, även om det är sorgligt från mitt perspektiv sett, att en 

del av de personer som jobbar då med mer hårda projekt, tycker att det här 

mjuka är… inte larv liksom men att det är, ja, att det är lite för flummigt på nå-

got sätt. (forskare på SICS) 

 

Wendy Faulkner (2001) beskriver hur en uppdelning mellan hård och mjuk teknik 

utgör en av flera könsmärkta dualismer som ingår i den symboliska associationen mel-

lan maskulinitet och teknik. Hon menar att denna dualism sorterar ut de tekniska 

artefakter som kategoriseras som mjuka (t.ex. småskalig teknik som köksteknik och 

organisk teknik som mediciner) från vad som räknas som riktig teknik. Teknik som vi 
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möter i vår vardag, teknik som vi ofta lättare kan relatera till, är inte lika mycket riktig 

teknik som t.ex. rymdraketer eller vapensystem. 

   Hos mina informanter ser jag också hur tekniken inom organisationerna betraktas 

som mjukare ju närmare vardagsanvändning den kommer; nätverksstrukturer är hårt 

och spel för mobiltelefoner är mjukt. 

   Hård-mjuk-dualismen får enligt Faulkner (2001) utöver teknik även symbolisera 

sätt att tänka och arbeta inom teknisk forskning. Det finns alltså en association mellan 

hur teknik förstås och hur forskningens tanke- och arbetssätt bör se ut. När det gäller 

hård teknik så menar Faulkner att den associeras till en objektivistisk rationalitet som 

är abstrakt, reduktionistisk och frikopplad från emotioner. Mjuk teknik associeras till 

en subjektivistisk rationalitet som är konkret, empirisk, holistisk och kopplad till 

emotioner. Den hårda sidan av dualismen mellan sätt att tänka och arbeta med teknik 

förknippas oftast med män, den mjuka förknippas oftast med kvinnor. 

 

Forskningsnytta 

 

FS: Så då är det den här uppfattningen om vetenskaplig nytta och vad som är 

hårda resultat eller hård vetenskap kontra mjuk, mer mjukare, enligt den ter-

minologin då så som du har beskrivit, att det också förstärks eller att det på nå-

got sätt hänger ihop med finansiering, alltså vad det finns för finansieringsmöj-

ligheter? 

 

I: Ja! Jo alltså det är klart, det är klart att det gör och det tycker jag, där kommer 

ju någonting in till mitt försvar eller då till försvar för de områden som en del 

tycker är lite flummigare, de får ju faktiskt väldigt mycket finansiering. Så nå-

gon tycker ju någonstans att det är värdefullt. Alltså är de definitivt existensbe-

rättigade och än mer därtill. Men då blir det ju som sagt tvärt om då när de om-

rådena plötsligt inte får finansiering så blir det ju lätt för vissa personer att 
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tycka att ”nämen det är klart, det här är ju ingenting som har samma relevans 

som det vi håller på med. Det är klart att de för tillfället inte har någon finansi-

ering” och så. (forskare på SICS) 

 

Den dualistiska uppdelningen i hård och mjuk forskning hänger också samman med 

synen på forskningsnytta. Ett vanligt sätt att beskriva nyttan med forskningen är att 

klä den i ekonomiska termer: det nyttiga är helt enkelt det som är väl finansierat. Då 

signalerar en forskningsgrupps eller ett forskningsområdes finansieringssituation nyt-

tan med den forskning som där bedrivs. I citatet ovan beskriver informanten hur detta 

mått på nytta delvis kan gå på tvärs med hård-mjuk-dualismen då både hård och mjuk 

forskning kan vara välfinansierad. Samtidigt blir en försämrad finansieringssituation 

för ett mjukt (”lite flummigare”) område något som signalerar en underliggande nytta, 

eller brist på nytta, frikopplad från finansiering. Nytta är alltså inte helt reducerbart 

till finansiering utan finansieringen är något som kan signalera reell nytta, men inte 

alltid gör det. Den mjuka forskningen har ju inte ”samma relevans som det vi håller på 

med”. 

   Att finansiering i sig inte innebär nytta uttrycks även i att det, åtminstone på SICS, 

tycks finnas en rangordning mellan finansiärer där det högst värderade är industrifi-

nansierad forskning eftersom det signalerar den viktiga industrinyttan. Forskning fi-

nansierad av t.ex. Vinnova har inte alls samma status eftersom det inte signalerar 

samma nytta samt att det statliga verket inte har samma krav på redovisning av presta-

tion, menar man. Den ovan citerade forskaren beskriver projekt med sådan finansie-

ring som att de ”producerar varmluft”. Forskaren försvarar visserligen sådana projekt 

men uttrycket beskrivs som allmänt accepterat och negativt klingande. 

 

Och vi har många hårt knutna industriprojekt som faktiskt ger verklig nytta till 

industrin. Och sen, jag har inga specifika namn på alla labb egentligen som inte 

gör det, men vad jag vet är att det finns labb som nästan inte har några sådana 
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projekt över huvud taget utan det är mer … nästan navelkontemplerande på 

något sätt och det är sådana här fluffigare projekt och det är ju liksom vad SICS 

ägnar sig åt också men alltså inte enligt visionen egentligen. (forskare på SICS) 

 

Att SICS ska vara till nytta för industrin förklarar flera informanter för mig. Nytta 

kopplas då samman med finansieringssituationen och det nära samarbetet med indu-

strin som i citatet ovan. Föreställningen som råder inom främst SICS och CNS är att 

organisationens närhet till industrin hänger intimt samman med forskningsprojektens 

typ i den mån att det som kallas hård forskning (den ovan citerade forskaren använder 

som många andra uttrycket) står närmare industrin och ger den största industrinyt-

tan. De ”fluffigare” projekten, alltså de ”navelkontemplerande”, är inte ”hårt knutna” 

till industrin och ger ingen ”verklig nytta till industrin”. Gränserna mellan vad det är 

för slags forskning (t.ex. bedömd enligt skalan hård-mjuk) som bedrivs, hur nyttig den 

är och dess närhet till industrin och dess finansieringssituation är inte helt tydliga. 

Snarare så hänger de samman i en slags diskursiva kedjor av betydelse, t.ex. hård forsk-

ning – väl finansierad – nyttig. 

 

Men sen är ju samtidigt styrt för att det finns några sådana där käpphästar som 

kommer dels av att det [Mobile Life] är ett Vinnovaprojekt och det ska vara 

nära industriarbete och sånt som centrumledarna tycker är väldigt viktiga. Så 

där kan det bli, man tycker att det är väldigt ofritt för att det är väldigt styrt att 

nu ska du ha den här typen av aktiviteter. Du ska ha styrgruppsmöte med de 

här representanterna från industrin. Som man ibland kan uppleva mest är de-

korationsaktiviteter. Det är sånt som vi ska ha för att vi ska kunna skriva det i 

en rapport till Vinnova. Jag upplever att de inte har något, det leder ingenstans, 

det är inte särskilt konstruktivt. Ämnesmässigt eller inom ramarna för mina 

projekt har det varit väldigt liksom fritt så. Men så finns det så här väldigt tydli-

ga, utmarkerade saker som det där måste du göra liksom. Även om det inte 

rimmar med vad man tror är bästa sättet att göra det. (forskare på Mobile Life) 
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Bland forskarna som hör till den mjukare änden av skalan (den ovan citerade infor-

manten beskriver sitt forskningsområde som mjukt) uttrycks inte samma syn på nytta. 

Direkt nytta för industrin lyfts inte fram som den högre graden av nytta. Snarare kan 

den direkta kopplingen till industrin formuleras som ett problem, framför allt när den 

upplevs framforcerad. Då kan det upplevas (åtminstone av denna informant) som 

”inte särskilt konstruktivt”. Den fria forskningen, i detta sammanhang fri från hänsyn 

till industrinytta, betraktas som högre värderad och mer konstruktiv än om den ramas 

in av hänsyn till industrins behov. Även forskare från den hårda änden beskriver den 

mjuka forskningen som friare men då på bekostnad av (industri)nytta. En forskare 

från SICS beskriver Mobile Life som att centret uttalat inte är till för industrins nytta 

utan för en nytta (som tillämpbarhet) för ”vårt mobila liv”.11 

   Sammantaget så kan vi se hur olika slags nytta, värderad olika beroende på vem som 

tillfrågas, uppfattas hos olika forskningsgrupper och forskningsområden. Detta följer 

den dualistiska uppdelningen i forskning som hård eller mjuk genom att ju närmare 

det hårda området, desto viktigare framstår industrinyttan. 

 

Det kan vara en del nedlåtande snack rent krasst om andras forskning, bara för 

att … antingen för att den inte ger konkret nytta eller för att de inte ser nyttan 

den gör. För att den inte på något sätt [innebär] hårda siffror och pengar eller 

optimerande att ”men den här processen går att göra så här mycket effektivare 

med procenttal” och så där. Jag menar mer lösare nyttor som inte går att kvanti-

fiera på samma sätt. (forskare på SICS) 

 

                                                   
11 ”Men där [på SICS] finns ju också ett tydligt krav på att det ska vara industriellt tillämpbart på 
något sätt. Mobile Life är ju väldigt speciellt på det sättet för att där har man explicit sagt att det ska 
inte handla om industriella tillämpningar utan mer och liksom vårt mobila liv.” 
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På SICS verkar alltså det hårda och kvantifierbara hänga intimt samman med vad som 

anses vara nyttig forskning. Själva kopplingen mellan dessa om inte utgörs av så åtmin-

stone förstärks av finansieringssituationen. Prioriteringsmönstren inom svensk inno-

vationspolitik (Lindberg 2010) får av allt att döma konsekvenser på organisationsnivå 

för så väsentliga frågor som vad som är riktig, viktig och nyttig forskning.12 De områ-

den inom forskningen som har en trygg finansieringssituation anses som nyttiga. Om 

det hårda och nyttiga är kopplat till maskulinitet så följer av detta en könad logik i en 

teknikdiskurs där så kallad hård forskning kopplas till män och maskulinitet och så 

kallad mjuk forskning kopplas till kvinnor och femininitet (Faulkner 2001). Malin 

Lindberg (2010) visar hur kvinnligt konnoterade och dominerade sektorer inom in-

novationsområdet inte bedöms som innovativa. Här finns en parallell mellan hur kön 

görs inom innovationspolitiken (Lindberg 2010) och hur den mjuka forskningen inte 

bedöms som lika nyttig eller viktig som den hårda. 

 

När forskare främst på SICS och CNS värderar sina egna (hårda) forskningsområden 

högt i relation till de (mjuka) forskningsområden som de ser på Interactive Institute, 

Mobile Life och i viss mån även inne på SICS så tycks de ta hjälp av normativa före-

ställningar om kön (Fenstermaker och West 2002; jfr. Butler 2006). Högt värderat är 

forskningsnytta och nytta för uppdragsgivare och samarbetspartners och beviset eller 

styrkan i värderingen bärs upp av finansieringssituationen. 

   Även teknik signalerar nytta vilket syns i uppdelningen mellan hård och mjuk forsk-

ning. Hård forskning är inte lika flummig utan går att optimera och räkna i pengar. 

Nyttan är tydlig och lättare definierad i förväg. Men finansieringssituationen signale-

rar nytta medan vad som är nyttigt utgörs av själva tekniken och forskningen. Det gör 

                                                   
12 Även om industrinyttan är viktig så är merparten av forskningen på SICS och CNS finansierad av 
stat och EU. I SICS årsrapport från 2010 står att läsa att 20 % av forskningen finansieras av indu-
strin, resten av staten via RISE (holdingbolaget via vilket staten äger 60 % av SICS), via Vinnova, 
Stiftelsen för strategisk forskning samt via Europeiska kommissionen. Vinnova och KK-stiftelsen 
bidrar finansiellt något mer än industrin till CNS, enligt centrets årsrapport från 2010. 
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att en god finansieringssituation inte nödvändigtvis visar på nytta om själva tekniken 

och forskningen som finansieras i sig inte är nyttig. För informanterna på den hårda 

sidan behöver finansieringen av mjuk forskning inte signalera nytta; då kan det lika 

gärna vara själva det mjuka med forskningen som avgör (frånvaron av) nytta. 

 

Summering 

I organisationerna sammantaget uttrycks associativa kedjor av mening vilka graviterar 

mot varsin sida i en dualistisk uppfattning om (teknik)vetenskap. Den ena sidan be-

nämns som hård (och ibland som hardcore) och den andra som mjuk. På den hårda 

sidan står teknikfokus, industriell forskningsnytta, teknikvetenskapliga metoder och 

maskulinitet och på den andra står människofokus, fritids- eller människofokuserad 

forskningsnytta, samhälls- och designvetenskapliga metoder och femininitet. 

   Det är inte så enkelt som att SICS och CNS kan placeras in på den hårda änden och 

Mobile Life och Interactive Institute på den mjuka. Så finns det till exempel studios 

inom Interactive Institute som jobbar nära industrin och ser sin nytta som industriell 

och åtminstone till nyligen två så kallade mjuka labb på SICS (varav det ena innefattar 

forskare som arbetar på Mobile Life, det andra lades ner 2011) som fokuserar interak-

tionen mellan människa och maskin. 

   Inom både de hårda och de mjuka områdena finns det givetvis både kvinnor och 

män. Det är främst hur vanligt förekommande kvinnor är inom de olika forsknings-

områdena som förklaras genom användandet av hård-mjuk-dualismen. Detta görs 

också av de allra flesta av informanterna; själva uppdelningen är väldigt vanligt använd 

och dyker ofta upp som förklaring till könsfördelningen inom organisationerna. När 

så görs tar informanterna del i en könad diskurs om teknik som sträcker sig långt 

utanför organisationernas gränser (jfr. Faulkner 2001). 
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Forskarideal 

Under denna rubrik fortsätter beskrivningen och analysen av ideal inom organisatio-

nerna men nu med fokus på forskaren i stället för forskningen. Vilka ideal finns det för 

forskarna som arbetar inom olika delar av organisationerna? Hur betraktas de av 

andra? Och hur förstås detta bäst ur ett genusvetenskapligt perspektiv? 

 

Datanörden13 

 

Vi är ju väldigt… de flesta är ju väldigt nördiga. Det är viktigt att vara, för mig. 

Jag tycker att det är viktigt att vara nördig och att vara tillsammans med nördar. 

[…] [D]et känns lite grand som jag har jättesvårt att svara för alla de andra men 

jag tror fortfarande det här med nördighet, även om alla inte skulle uttrycka det 

så explicit, är en viktig egenskap liksom. Visar man att man är nördig, då platsar 

man på det här stället. […] Om man har många och konstiga och udda och kna-

siga intressen då blir man, då är man accepterad. (forskare på SICS och CNS). 

 

Nördighet är viktigt inom den omgivning forskaren ovan arbetar i. På CNS och åt-

minstone vissa delar av SICS så accepteras man om man har konstiga, udda och knasi-

ga intressen och det är något som enligt forskaren får beskriva nörden. 

 

[F]olk säger så rent krasst att man måste vara nörd för att trivas här. På något 

sätt, man måste vara, så att säga lite konstig, lite Aspergers eller lite, och alltså 

nu säger jag inte det för att vara nedlåtande mot dem som har det men man 

måste vara väldigt insnöad på något sätt. Vissa personer som har gått in här, an-

                                                   
13 Jag har valt att använda uttrycket ”datanörd” i stället för ”datornörd” eftersom idealet kretsar 
kring så mycket mer än den fysiska datorn. I mångt och mycket rör de intressen som datanörden 
fokuserar det som finns inom och mellan datorer, alltså data. 
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tingen stannar man väldigt länge, eller så jobbar man bara ett litet tag och så 

slutar man. (forskare på SICS) 

 

Informanten kopplar nördigheten till Aspergers syndrom, eller snarare till en popu-

lärkulturell föreställning om detta syndrom där att vara ”lite konstig” och ”väldigt in-

snöad” är de beskrivande karaktärsdragen. Dessa drag kan också sägas beskriva nörden 

(jfr Kendall 1999, 2000) och informanten pratar även om nördar och nördighet för 

att beskriva detta ideal. Forskaren från SICS och CNS som citeras nedan beskriver 

hur en kompetent forskare inom organisationerna bör vara och utan att använda ”da-

tanörd” så beskriver han själva essensen i datanördsidealet (jfr. Turkle 1987; Mell-

ström 2009): 

 

Det viktiga är ju att man kan lära sig nytt för det mesta. Men det är ju för… man 

måste kunna, man måste vara vän med datorer, man måste liksom vara ett med 

datorerna på något sätt. (forskare på SICS och CNS) 

 

Datanörden är enligt normen en man14 och någon som både kan konsten och finner 

njutning i att behärska datorer, eller det som finns inom och mellan datorer. Data-

nörden är kompetent och ett fungerande sätt för denne att visa sig kompetent inför 

andra är att spela på föreställningarna om en datanörd, t.ex. genom att ha rufsigt hår, 

omatchade kläder och uttrycka en kärlek till specifika detaljer inom sitt forsknings-

område (jfr. Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Olofsdotter 2009; Mellström 

2009). Datanörden befinner sig i dessa organisationer i den ”hårda” änden av skalan, 

där männen är flest och beskrivs alltid antingen som en man eller med obestämt kön. 

 

                                                   
14 Jag är givetvis medveten om att det finns kvinnor som betraktas och som betraktar sig själva som 
datanördar. Deras mer begränsade tillträde till datanördsidealet och den avvikelse de innebär i för-
hållande till normen i egenskap av kvinnor ska dock inte underskattas (jfr. Olofsdotter 2009). 
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För informanterna på SICS och CNS har uttrycket nörd en positiv klang. Det är nå-

got man gärna definierar sig som eller åtminstone något som man ser positiva aspekter 

av. En kvinnlig forskare från SICS berättar till exempel hur nördidealet skapar ett 

högt tak vad gäller egenheter hos forskare inom organisationen. Eftersom nördigheten 

innefattar udda och knasiga intressen och att man är lite konstig själv så betraktas inte 

andras egenheter som problematiska. Snarare ska man hellre ha egenheter för att passa 

in och, som en forskare uttryckte det, vara ”tillräckligt individualistisk”. 

   Samtidigt kan nördigheten vara närmast hotfull mot personer och organisationer 

utifrån. En forskare berättar för mig hur vissa forskare på ett nördigt sätt kan kritisera 

presentationer utförda av personer utifrån och få personen att i det närmaste bryta 

ihop: ”Men hur beräknas det där då? Vad finns det för formler bakom det?” En annan 

forskare berättar hur nördigheten en gång räddade SICS från att slås ihop med två 

andra institut på grund av att forskare på SICS kunde sätta sig in i detaljer och regler. 

Citatet nedan visar på styrkan i det nördideal som för forskare på SICS kan upplevas 

som en trygghet och för personer utanför kan upplevas som ett hot: 

 

Och det är kanske det också att vi har ganska flexibla arbetstider och sånt där så 

att någon kan komma undan med att liksom spendera ett par veckor åt att läsa 

in sig på [ett specifikt område utanför IKT], till exempel då. Liksom se hur det 

ska tillämpas här och sånt där. Så det är ju liksom, så sett känns det ju väldigt 

bra som arbetsplats liksom så här att det. […] Jag vet inte om det har något med 

datanörderiet mer att det är lite hårdare här [än på Interactive Institute] lik-

som, folk tenderar att gräva ner sig lite mer i detaljerna och sånt där. (forskare 

på SICS) 

 

Även informanter från Mobile Life beskriver datanörden. De beskriver då någonting 

de ser inne på SICS, inte någonting som finns i deras egen organisation. Deras be-

skrivningar är inte lika positiva som nördarnas egna, men de fokuserar inte heller på 
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nördarnas styrka i relation till andra. I stället betonas deras ensidiga teknikfokus, nör-

dighetens koppling till maskulinitet och att datanörden skulle vara om inte helt så 

åtminstone delvis förlegad. 

 

Jamen, den här åttio-, nittiotalsdatanördsynen liksom såhär. Den här… på hög-

stadiet spelade man antingen hockey eller så satt man i datorsalen som faktiskt 

fanns på skolan och sedan så började man skruva med datorerna också. Det är 

lite, lite den synen finns, har jag sett utifrån på SICS. (forskare på Mobile Life) 

 

Informanten kopplar nördighet till någonting som har varit. En tid då pojkar valde 

mellan ishockey och att sitta i skolans datorsal. Beskrivningen påminner om två stere-

otypa eller hegemoniska maskuliniteter, den ena kopplad till idrotten och den andra 

till tekniken (jfr. Connell 2008; se även Wajcman 2004). De framstår som ömsesidigt 

uteslutande. 

   En annan respondent från Mobile Life beskriver datanördskulturen som maskulin 

och som närmast konserverad inne på SICS: 

 

Det är någonting i den här gammaldags idén om datanörden eller någonting. 

Man ska vara liksom lite sjavig och dricka Jolt cola och äta hämtpizza. Det är 

någon slags kultur som har … Jag kan tänka mig att det är ganska många av de 

äldre på SICS som liksom kommer … verkligen anammade och omfamnade 

den estetiken i idén om hackern eller något sådant där. Och den har fått frodas 

här lite för sig själv i ett hus ute i Kista. Och det har kommit nya datateknikkil-

lar som har kommit in och känt sig hemma. Det är liksom en liten frizon, det är 

som att fortsätta med lumpen eller något sådant där som man kan hålla på med. 

(forskare på SICS och Mobile Life) 

 

Datorn och datavetenskapen har sedan sin uppkomst haft en stark maskulin prägel. 

Över tid har denna dock varierat och från att ha centrerats kring militär och sedan 
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tung industri har den sedan sextiotalet centrerats kring en hacker- eller nördkulur 

(Mellström 2009; Wajcman 2004). Även om denna hackerkultur har många drag som 

skiljer den från den militära och industriella, bland annat vad gäller informations-

spridning och demokrati, så har de gemensamt att de är starkt maskulint präglade 

både vad gäller den starka (men inte entydiga) mansdominansen inom området och 

den normativa föreställningen av vem som är en hacker eller datanörd. 

   Det finns givetvis skillnader på global nivå där t.ex. Malaysias och Indiens genus-

kodning av IKT framstår som närmast motsatser till t.ex. Sveriges och USA:s (Mell-

ström 2009; Wamala 2010). Trots detta tycks den starka kopplingen mellan maskuli-

nitet och IKT vara svår att bryta vilket återspeglas i vilka som går på utbildningarna i 

data- och systemvetenskap och vilka som främst arbetar inom framställning och 

forskning (jfr. Faulkner 2004). Den nationella arbetsdelningen är nära kopplad till 

vilken industri som historiskt dominerat området (militär och tung industri i Sverige, 

komponent- och elektronikindustri i Malaysia) samtidigt som den ”nya” hacker- eller 

nördkulturen har behållit den maskulina kodning som innebär att datanörden oftast 

är en man (Mellström 2009; jfr. Wajcman 2004)). 

 

I Sherry Turkles (1987) klassiska studie av förhållandet och interaktionen mellan 

människor och datorer beskriver hon bl.a. den ”hacker”-kultur som växte fram i USA 

under 70- och 80-talet. Av de forskare som jag har intervjuat har ingen kallat sig eller 

sina kollegor för hackers. Däremot talar flera om att ”hacka kod”, den verksamhet som 

själva benämningen ”hackers” härstammar från. Det i sig gör dem givetvis inte till 

hackers då denna subkulturella identitet snarare har att göra med en speciell syn på 

vad en dator är, hur förhållandet till den bör se ut och hur information bör spridas. 

   Hackern på MIT var en ung man som betraktade datorn som en förlängning av ho-

nom själv, som ett medium för att skapa invecklade och vackra program, ett medium 

att smälta samman med. Information skulle spridas fritt och standardiseringar, lik-

formighet och hierarkier ansågs representera ett skadligt, ja ondskefullt sätt att betrak-
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ta och använda datorer (Turkle 1987). Även forskare på SICS och CNS hyllar ett ide-

al om fri information, bl.a. genom att tala om öppen källkod15 och GNU General 

Public Licence16. Och även de talar om att bli ett med datorerna. Trots att datanör-

darna på SICS inte sover på tältsängar vid sina datorer (se Turkle 1987) så när de lik-

nande ideal som hackarna en gång gjorde på MIT. 

 

Den interaktionsinriktade forskaren 

Datanörden och nördigheten utgör endast ideal för forskarna på SICS och på CNS. 

På Interactive Institute och Mobile Life är det andra ideal som beskrivs. Idealen hos 

forskarna i dessa organisationer liknar varandra, men informanter på Mobile Life stäl-

ler sina ideal i kontrast mot dem som de uppfattar på SICS, vilket informanterna på 

Interactive Institute inte gör. 

   Viktigt för en forskare på Interactive Institute är enligt en informant att vara inno-

vativ: 

 

Och sedan naturligtvis det kanske allra viktigaste och det är att tänka utanför 

lådan. Det är alltså innovativitet. Det är ju naturligtvis den allra viktigaste egen-

skapen. Men den förmågan måste också paras med någon slags förmåga att vara 

jordnära. Alltså, en innovativ idé är ju inte så svår att kläcka om den får vara 

precis hur spejsad och orealiserbar som helst. Utan det måste finnas … du måste 

ha förmåga att kläcka en unik, innovativ idé med potential att realiseras. (fors-

kare på Interactive Institute) 

 

Den ideala forskaren är någon som är innovativ och samtidigt vet vad som är möjligt 

att realisera. En slags jordnära innovativitet. Denna innovativitet paras med en själv-

                                                   
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Öppen_källkod 
16 http://sv.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License 
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ständighet, en förmåga att vara självgående, som flera informanter på Interactive Insti-

tute lyfter fram: 

 

Självständighet. II uppfattar jag som väldigt så, även om jag tycker jättemycket 

om att jobba med andra människor så är det ju ändå såhär, och det har varit… 

mentaliteten har alltid varit att man ska stå på egna ben, så att säga. Det är ju 

ingen som, så att säga, tar hand om dig liksom. (forskare på Interactive Institu-

te) 

 

Till skillnad från idealet för forskaren på SICS och CNS så är idealet på Interactive 

Institute inte först och främst teknikfokuserat. En informant säger att på Interactive 

Institute så tror han att ”tekniknördarna trots allt är ganska ovanliga”. En ideal forska-

re på institutet intresserar sig helt enkelt inte för tekniken för dess egen skull. På så 

sätt utgör datanörden motsatsen till idealet för forskaren på Interactive Institut. Det 

intressanta är snarare vad som går att göra med befintlig teknik: 

 

Vi är intresserade av att använda befintlig teknik. Vi är inte intresserade här av 

att utveckla teknologi. Vi är intresserade av att använda teknologi för att skapa 

nya verktyg och nya möjligheter och nya upplevelser för människor. Det är lik-

som det som är vårt fokus och vårt intresse. Och det är inte alltid som ingenjö-

rerna förstår vad man säger, de tycker att det är mycket fränare att upptäcka en 

ny sensor än att se om vi verkligen behöver den där sensorn eller kan ersätta den 

med någonting annat istället. (forskare på Interactive Institute) 

 

Forskaren i citatet ovan syftar inte på forskare från SICS eller CNS när han talar om 

ingenjörer, utan om forskare från ett universitet. Men han skulle lika gärna kunna 

göra det. Informanter från Mobile Life som beskriver ideal för forskare inom sin orga-

nisation jämför sig gärna med SICS. Vi har redan under rubriken Datanörden sett hur 
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de beskriver datanörden på ett sätt som implicit beskriver deras egna ideal. Den stora 

skiljelinjen enligt flera informanter på Mobile Life (precis som för den ovan citerade 

forskaren från Interactive Institute) består av hur man betraktar tekniken i allmänhet 

och datorn i synnerhet: 

 

Om man ska hålla sig kvar vid SICS så är det nog just att det handlar ganska 

mycket om … alltså det handlar väldigt mycket där om ”Vad är en dator?”. Det 

handlar om hårdvaror, det handlar om mjukvaror, det handlar om vad är den 

här maskinen liksom? Vad kan vi göra med den? Men Mobile Life har ju en 

bredare inställning som, på något sätt, alltså det handlar inte om. […] Man job-

bar ju väldigt mycket med maskinen men den är ändå, det är inte den som är 

det viktiga utan det är vad som händer mellan människan och [maskinen] … så 

att fokusen är väldigt olika. Och just SICS-fokuset har väl klassiskt varit ett 

ganska manligt område. (forskare på Mobile Life) 

 

På Mobile Life tycks alltså en annan syn på datorer vara förhärskande. Det gäller även 

på Interactive Institute men de jag har intervjuat från Mobile Life uttrycker annor-

lundaskapet i relation till SICS tydligare. Att de gör så har kanske att göra med att 

många på Mobile Life är anställda av SICS och därmed har både ett närmare förhål-

lande till SICS samt ett större behov av att definiera sig i gentemot SICS. Många av 

forskarna på Interactive Institute arbetar också på studios som ligger på andra orter än 

Kista. Den rumsliga distansen gör troligtvis att dessa forskare inte upplever sig behöva 

distansera sig från forskarna från SICS och CNS; de möts inte vid espressomaskinen 

en vanlig arbetsdag. 

 

Flera av informanterna från Mobile Life talar om datanörden som det gamla sättet att 

betrakta datorer. De beskriver själva ett ideal som tycks hämta näring från andra om-

råden, såsom t.ex. interaktionsdesign. En datanörd lägger för stor vikt vid själva da-
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tormaskinen, menar de. Datanörden beskrivs som någon som har ett gammalt sätt att 

förhålla sig till datorer med bakgrund i en slags mekar-kultur centrerat kring datorn, 

vare sig det handlar om själva datorn eller hanteringen av dess information (t.ex. pro-

grammering). Den fokuserar för lite på själva interaktionen mellan människor och 

teknik och mellan människor medierat av denna teknik. 

   Det nya sättet att betrakta datorer är att sätta själva interaktionen i första rummet. 

Eftersom fokuset på interaktion samlar forskare med större olikheter i utbildning och 

forskningsbakgrund (designers, konstnärer, datavetare, beteendevetare) så uttrycks 

också ett ideal för forskare som betonar bredd och intresset för andra områden än sitt 

eget. Den interdisciplinära miljön tycks forma ett ideal som inte förespråkar spets och 

snäv men djup kunskap inom ett specifikt ämne. Snarare så värderas förmågan att om 

inte vara duktig inom allt så åtminstone intresserad och ha förståelse för vilka proces-

ser och forskningsmetoder som gäller inom de andra områdena som man möter inom 

organisationen. Detta fokus på bredd och det motsatta fokuset på spets återkommer i 

kompetensavsnittet nedan. 

 

Det är nog ingen som skulle kunna säga att ”Ja men det här är mitt åtta till fem-

jobb, sen går jag hem och då gör jag andra saker”. Utan man förväntar sig nog 

någonstans att det finns någon sorts koppling, att det finns något skäl till att 

det är det man sysslar med liksom. Men sen om det är precis samma sak eller om 

det är, ja … eller om det är, alltså man kanske gör något helt annat på sin fritid 

men jag menar fortfarande … man förväntar sig nog att det är ett intresse, att 

det är någonting man faktiskt brinner för men inte nödvändigtvis någonting 

man sysslar med på sin fritid. (forskare på Mobile Life) 

 

I ovanstående citat tydliggörs att det inte bara är kring datorer, statistik eller annat 

som kan räknas till de hårda forskningsområdena som förväntningarna om ett starkt 

intresse för det man arbetar med finns. På Mobile Life menar en forskare att det för-
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väntas och antas att en forskare, från exjobbare till senior, brinner för sitt forsknings-

område. Jag har i flera intervjuer med forskare som arbetar med t.ex. design eller inter-

aktion försökt få reda på om samma ”nördiga” intressen finns kring dessa områden 

och om andra förväntas ha dem. För de flesta verkar det inte alls vara så. Vissa förstår 

knappt ens frågan. Men samtidigt lyser ett intresse igenom och någon form av sam-

mansmältning av arbete och fritid genom intresset för sitt område syns inom samtliga 

organisationer. Kanske är det så att det förväntas av alla forskare att de ska ”brinna” 

för sitt område men att det finns olika grader av förväntan och olika sociala relationer 

som inbegrips eller är verksamma i denna förväntan? 

   Datanörden som en person, som en förväntan, är tydligt sammanflätad med teknik 

(t.ex. datorer), forskningsområden (t.ex. datastrukturer) och maskulinitet (en behärs-

kande och oförkroppsligad sådan) (jfr. Turkle 1987; Kendall 1999, 2000; Wajcman 

2004; Mellström 2009). På Mobile Life och Interactive Institute hävdas ingen tydlig 

identitet kopplad till intresse (motsvarande datanörden) utan mer ett allmänt intresse 

(se ovanstående citat) men däremot menar informanter från dessa organisationer att 

man betraktar datorer och teknik på ett annat, nyare sätt. 

 

Summering 

Det främsta idealet för forskare på SICS och på CNS är (data)nörden. Här betonas 

det nördiga intresset vilket karaktäriseras som udda och konstigt men också som de-

taljfokuserat och djupgående. Det är också ett ideal som sätter tekniken i första rum-

met. Vad som är av intresse är tekniken för dess egen skull. Datanördkulturen är ex-

tremt maskulin och fokuserar på att behärska tekniken i allmänhet och datorn i syn-

nerhet (eller som en informant säger: ”vara ett med datorerna”) (jfr. Turkle 1987; 

Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Olofsdotter 2009; Mellström 2009). 

   Om kopplingen mellan datanördsidealet och maskulinitet antyds av vissa informan-

ter på SICS och CNS så uttrycks den explicit av informanter från Mobile Life. De ser 
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idealet som ett mer eller mindre otidsenligt ideal för män och definierar sig själva som 

någonting annat. Detta andra är datanördens motsats, hävdas det, en forskare som 

fokuserar på interaktionen mellan människa och IKT i stället för tekniken i sig och 

som värdesätter bredd i stället för djup. 

   Idealet för Mobile Life-forskaren liknar mycket idealet för forskaren på Interactive 

Institute. Skillnaden ligger i att informanterna från institutet inte beskriver sina ideal 

som en motsats till SICS datanördar. Deras beskrivningar står mer för sig själva och 

betonar förutom bredd, självständighet och fokus på vad tekniken används till också 

innovativitet. 
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Kompetens 

Abstrakt kompetens 

I detta avsnitt beskriver jag hur informanterna förstår kompetens och hur de menar 

att en kompetent forskare bör vara med fokus på vad jag kallar abstrakt kompetens. 

Syftet är att analysera detta ur ett genusvetenskapligt perspektiv i relation till relevanta 

teoretiska perspektiv på kompetens i arbetsorganisationer. 

 

Kunskaper, färdigheter och abstrakta definitioner 

 

Det är om man är… att man har en kunskap för att utföra sitt arbete, […] inom 

vårt område […] att skaffa någon slags hantverksskicklighet. Då kanske man 

tänker på någon som står och hyvlar eller någonting, men det kan gälla all form 

av arbete. (forskare på Interactive Institute) 

 

När kompetens kommer upp under intervjuerna inleds det ofta med att jag ber in-

formanten att förklara vad kompetens är. Ibland är det jag som för det på tal, ibland 

har informanten börjat tala om kompetens och jag ber henne eller honom att utveckla 

synen på kompetens. De allra flesta forskarna inleder med liknande ord som de ovan. 

Kompetens beskrivs helt enkelt som kunskap och färdighet. 

   Kunskapen som krävs är aldrig definierad mer än att det är den kunskap som behövs 

”för att utföra sitt arbete”. Den är på något sätt outtalat abstrakt. Beskrivningarna av 

färdigheter tenderar att vara lika abstrakta och även då på ett outtalat sätt. Men in-

formanten ovan är tydlig med abstraktionen av färdighet, mer tydlig än de flesta. Han 

beskriver färdigheter som ”någon slags hantverksskicklighet”. Sedan förklarar han att 

denna hantverksskicklighet har en abstrakt definition; i grunden gäller den ”all form 

av arbete”. 
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   Att definiera kompetens som kunskap och färdighet gäller även de få forskare som 

reagerar på att behöva prata om kompetens och menar att det är ett onödigt begrepp. 

De menar då att det önskvärda vore att direkt prata om kunskaper och färdigheter: 

 

Man skulle prata om folks kunnighet, om det är det du är ute efter. Eller på 

engelska: skill. There is knowledge and there is skill, det är en klassisk defini-

tion. Kunskap och färdighet. Gamla klassiska ord. Och det tycker jag är rätt 

mycket bättre begrepp eftersom kunskap får den teoretiska präglingen, medan 

färdighet, är den praktiska färdigheten i att använda de här sakerna. Mycket 

bättre begrepp än det här kompetens[begreppet]. Jag tycker att det där var 

onödigt. En onödig skiftning. (forskare på SICS) 

 

Definitionerna av kompetens som jag ovan har återgivit är ofta de första definitioner-

na som informanterna ger mig. Inte sällan börjar de själva resonera kring kompetens 

och gå in mer specifikt på vad det är för kompetenser som krävs på deras arbetsplatser. 

Då sker någonting i själva definitionen: från att ha definierat kompetens som en för-

måga eller en kunskap, alltså mer eller mindre förvärvade kompetenser, så tenderar 

definitionen glida mot mer personlighetsbetonade kompetenser. Detta kommer jag 

att återkomma till snart. 

   Först vill jag betona en annan aspekt av de initiala definitionerna av kompetens, 

nämligen deras abstrakta och allmänna form. Detta beror troligtvis framför allt på att 

jag ställer frågan frikopplad från informantens specifika sammanhang: ”Vad är kom-

petens?” Men samtidigt så är denna abstrakta definition intressant i ljuset av den be-

tydelseglidning som äger rum när informanterna beskriver kompetens i relation till 

den egna organisationen och det egna arbetet. Det är som om den första definitionen 

som uttrycks är en som innebär minsta möjliga motstånd, den som är enklast att utta-

la. Som om orden som yttras finns närmast till hands. Kompetens är att kunna göra 

det som ska göras. Kompetens är att veta hur man gör det. Men vem kan det? Och 
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vem vet hur det görs? Innan dessa frågor ställs är kompetens ett abstrakt och oför-

kroppsligat begrepp, som om kompetens kunde frikopplas från de faktiska människor 

vars handlingar utgör kompetens. 

   Detta kan jämföras med Joan Ackers (1990) beskrivning av hur arbete ofta definie-

ras som en abstrakt praktik frikopplad från varje faktisk praktik utförd av faktiska 

människor. Inga människor har någonsin setts utföra abstrakt arbete. Sådana defini-

tioner av arbete döljer det faktum att det faktiskt är könat (eng. gendered), bl.a. i be-

märkelsen att arbeten delas upp baserat på kön, att olika arbetsuppgifter har olika 

könsmärkning och att samma arbeten kan ha stora skillnader i verkningar beroende 

på vem som utför det (Acker 1990, 2006). Så länge definitionen av arbete frikopplas 

från det arbete som faktiskt utförs så döljs arbetets könade realitet (Acker 1990). Det-

samma tycks även gälla kompetens. Värt att notera är även att när kompetens definie-

ras abstrakt och oförkroppsligat så är det just som kunskaper och färdigheter den de-

finieras. 

 

När forskarna jag intervjuar definierar kompetens så tycks de alltså söka en slags all-

män definition, på en så abstrakt nivå som möjligt. Det kanske inte är så konstigt i en 

akademisk forskningsmiljö som den jag studerar. Att arbeta med allmänna definitio-

ner är trots allt vanligt inom forskning och att söka det allmängiltiga verkar ligga nära 

till hands för informanterna. Då är det just kunskaper och färdigheter som nämns. 

Men det finns en inramning, en del av definitionen som tycks kontextberoende. Den 

ligger i om dessa kunskaper och färdigheter bör vara vida eller djupa; spets eller bredd. 

 

Spets eller bredd? 

 

FS: Då blir det här en väldigt bred fråga då när jag ställer frågan vad kompetens 

är för någonting. 
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I: Ja, det är en väldigt bred fråga eftersom alla gör, i alla fall i vårt labb, helt olika 

saker då så att säga. Men även där, jag tror inte att man kan hitta någon på 

SICS som man kan säga så här att ”nä, han gör inte sitt jobb, han kan inte till-

räckligt mycket”. Han skulle inte vara här då. Utan alla, det är liksom… det är 

inte så att det finns, att ingen annan skulle kunna jobba på SICS. Det är massor 

med andra som skulle kunna göra också. Men det är inte så att… att det brister 

liksom i kompetens hos någon. Tror jag.  

 

FS: Är kompetens då att kunna göra, liksom… 

 

I: Ja, kunna göra, kunna göra det som behövs göras på den absolut bästa nivån. 

 

(paus) 

 

FS: Hur… hur märker man då, liksom, att någon är kompetent? 

 

I: Ja, det märks ju genom att den personen gör det den ska göra, helt enkelt. För 

det finns ju liksom inga triviala uppdrag riktigt, utan allting är ju spetskompe-

tens och spetsutveckling och avant garde-teknologiskt och sådär, det som görs 

här. (forskare på SICS) 

 

Kompetens är för den intervjuade forskaren inte enbart förmågan att utföra sitt arbe-

te, utan du förväntas också kunna göra det så bra som det bara går. Kompetens är att 

befinna sig vid spjutspetsen inom sitt fält, ”på den absolut bästa nivån”. Detta är något 

som alla inom SICS förutsätts kunna, de förutsätts befinna sig längst fram. Den kom-

petens som krävs på SICS ska vara ”avant garde”. Betoningen på spets är stark hos in-

formanterna på SICS och på CNS. Det är också i linje med de ideal som är vanligt för 

forskare inom dessa organisationer, alltså nördidealet. En nörd definieras i organisa-
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tionerna som någon som intensivt intresserar sig för ett specifikt ämne och gräver ner 

sig djupt i det. Det stora fokuset för kompetens är hur väl man behärskar det egna 

forskningsområdet: 

 

Ja, men det är ju klart att det är viktigt och det är väl väldigt mycket av självbil-

den. Jag skulle gissa att det är inom alla forskningsorganisationer, definitivt så 

här att man ska vara expert på sitt område och vara väldigt duktig på sitt områ-

de och vara väldigt kunnig inom sitt område och vara med och ta fram ny kun-

skap inom sitt område. (forskare på SICS och CNS) 

 

Det är viktigt för flera informanter på SICS och CNS att betona spetsen inom sitt 

forskningsområde, att en forskare ”ska vara expert på sitt område”. I och med att det 

innebär att ”ta fram ny kunskap inom sitt område” är det begripligt att informanter 

från dessa organisationer betonar att man hela tiden måste lära sig nya saker. Kunska-

pen framhålls som en process. Denna process förklaras också vara så självklar att den 

sällan omtalas i organisationerna: 

 

Vad jag säger är att det är en del av arbetsmiljön här för forskarna att man hela 

tiden måste utöka och jobba med, bredda sin, utöka sitt kunnande och utöka 

sin färdighet. […] Men det är ju ingenting man säger, på grund av att det finns 

överallt, det är bara en del av det arbete… det skulle vara svårt att säga det. Jag 

vet inte, som att säga… liksom andas du nu? Ja. Andas du nu? (forskare på 

SICS) 

 

På Mobile Life och Interactive Institute beskrivs också behovet av att lära sig nya sa-

ker. Och även här beskrivs kompetens gärna som kunskaper och färdigheter. Men det 

sker med en annan inramning än den spetsbetonade på SICS och CNS: 
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När det kommer till utbildning och kunskaper på det sättet så tror jag, tror jag 

en bredd är någonting som föredras före en tokig spets liksom. För att man ska 

ha någon uppfattning om hela det spektrumet liksom. Framför allt doktorand-

sidan men jag tror att även, ja, även om vi behöver en programmerare för tillfäl-

let liksom som bara ska syssla med det så är det bra om den personen har kun-

skap om vad vi, alltså fattar hela området någorlunda liksom. (forskare på Mo-

bile Life) 

 

Ovanstående citat kan jämföras med citaten ovan från forskarna på CNS och SICS. 

Avant garde-positionen som relateras till kompetens på SICS nämns inte i relation till 

kompetens av informanterna från Interactive Institute eller Mobile Life. Istället för 

att betona spetskompetens i betydelsen att i hög grad behärska ett relativt smalt defi-

nierat område samt att befinna sig långt fram inom det, så betonar informanter från 

Interactive Institute och Mobile Life en bred kompetens. Där är förmågan att bidra 

till ett projekts alla faser (t.ex. användarstudie, design, konstruktion), även om man 

har utbildning inom ett specifikt område (motsvarande en fas), högt värderad: 

 

Här på [studion] så tror jag att en sak som värderas är bredd. Att ha möjlighet, 

lite grann som jag gör och är då, att man har möjlighet att delta i många delar av 

processerna och projekten. (forskare på Interactive Institute) 

 

I högre grad än på SICS och CNS så är forskningen på Interactive Institute och Mobi-

le Life tvärvetenskaplig och utbildningsbakgrunden hos forskarna inom de senare or-

ganisationerna skiljer sig mer från varandra än inom de förra. Ett projekt kan här in-

nefatta en interaktionsdesigner, en etnolog och en datavetare; tre discipliner med oli-

ka vetenskapliga och forskningsmetodologiska förhållningssätt. 

   Betoningen på bredd i kompetens kan här tolkas som att det fyller åtminstone två 

funktioner: 1) Då projekten spänner över ett tvärvetenskapligt fält samtidigt som de 
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kräver samarbete så är det funktionellt om varje projektdeltagare har en förståelse för 

och kan bidra till de andra deltagarnas formella kompetensområden; 2) För att få till 

en sammanhållning inom organisationen så bör slitningarna mellan dess medlemmar 

minimeras och då förhållningssätt visavi forskning och vetenskap är en väsentlig del av 

en forskningsorganisation så kan för stora slitningar mellan förhållningssätt hämma 

organisationens arbete. Den första punkten blir än mer relevant då vi beaktar att pro-

jektens uppbyggnad sällan, kanske aldrig, följer gränser baserade på formell kompe-

tens, dvs. den utbildning och formella kompetens en forskare har sätter inte gränserna 

för vad forskaren i praktiken gör. En designer kan mycket väl delta i mer etnografiskt 

arbete, en programmerare kan delta i design: 

 

FS: Så ifall jag skulle ta alla liksom papper som finns, alla liksom skrivningar om 

projekten som finns, åtminstone alla planer och alla liksom sådana dokument 

och läsa dem så skulle jag inte få någon bra förståelse för vad som faktiskt äger 

rum? 

 

I: Nej, inte från vårt håll i alla fall [i relation till industripartners, min anm.]. 

Du skulle tro att det var en människa som hade jobbat verkligen med interak-

tionsdesign. (forskare på Interactive Institute) 

 

Forskaren i citatet ovan beskriver hur arbetet är upplagt där en diskrepans finns mel-

lan den formella beskrivningen av kompetenser och arbetsinsatser å ena sidan och det 

faktiska arbetet som utförs å den andra. I de skrivna dokument (projektbeskrivningar, 

projektplaner) där arbetet och dess upplägg beskrivs framstår det som att arbetsupp-

gifter är mer direkt kopplat till specifika personer. Forskaren ifråga menar dock att 

han i själva arbetet gör så mycket mer än hans formella kompetensområde antyder. 

Givet ett sådant arbetsupplägg blir det begripligt att kompetens presenteras som 
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bredd, alltså förmågan att arbeta med mer än sitt specifika formella kompetensområ-

de. 

 

Om en norm på SICS och CNS tycks vara att kompetens uttrycks genom djup och 

spets, tycks normen på Interactive Institute och Mobile Life snarare uttryckas genom 

betoning på bredd. För att framstå som kompetent inom de två senare organisatio-

nerna bör man alltså visa på denna bredd. Förstår vi normen utifrån doing gender-

perspektivets begrepp ansvar och begriplighet (”accountability”) så innebär normen 

även att dina handlingar som forskare hålls ansvariga och görs begripliga i relation till 

denna bredd (jfr. Fenstermaker och West 2002). Det är också värt att se dessa olikhe-

ter i betoning i relation till idealen beskrivna i föregående avsnitt där nördighet och 

hård forskning sammanfaller med spetskompetens och interaktionsfokus och mjuk 

forskning sammanfaller med bred kompetens. Vad som signaleras är alltså att den som 

har spetskompetensen är (data)nörden. Inom de mjuka områdena har en (data)nörd 

inte rätt kompetenser eftersom det som söks är bredd, något nörden förväntas sakna. 

 

* * * 

 

Den kompetens som har beskrivits i detta avsnitt, det som jag har benämnt ”abstrakt 

kompetens”, ringar in mycket av vad som också kan kallas formell kompetens (jfr. 

Gunnarsson 1994, som dock talar om kvalifikation i stället för kompetens). Formell 

kompetens rör främst kunskaper och färdigheter förvärvade genom utbildning och 

erfarenheter från arbetet (Gunnarsson 1994: 54ff). Vad jag kan se i empirin är att när 

kompetens definieras (snarare än beskrivs) på en abstrakt nivå så är det främst de for-

mella kompetenserna som det talas om. Informanterna från Interactive Institute och 

Mobile Life beskriver dock genom sin betoning på bredd ett behov av att kunna 

överskrida sina formella kompetenser. 
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   De kompetenser som beskrivs av informanterna när de definierar begreppet innefat-

tar vad Per-Erik Ellström (1992: 21; se även Berglund 2010: 62f) kallar kognitiva17 

och psykomotoriska18 faktorer. Dessa ingår i vad man skulle kunna beskriva som en 

snäv definition av kompetens (jfr. Ellström 1992: 26f) och är de som inbegrips i kom-

petensdefinitionen som informanterna i denna studie ger.19 När informanterna defini-

erar kompetens så ger de alltså en abstrakt och snäv definition av formella kompetenser. 

 

Summering 

Under rubriken ”Abstrakt kompetens” har jag beskrivit hur kompetens beskrivs på ett 

abstrakt sätt, men med betoning på antingen bredd eller spets. Vad som betonas är 

kunskaper och färdigheter och de utgör de formella kompetenser som krävs. På SICS 

och CNS uttrycks behovet av formella kompetenser i termer av spetskompetens. På 

Interactive Institute och Mobile Life uttrycks de krävda kompetenserna som bredd på 

ett sätt som signalerar ett överskridande av de formella kompetenserna. När det är 

bredd som krävs och en forskare behöver delta i fler delar av arbetet än vad han eller 

hon har utbildning inom så pekar det mot att mer än formell kompetens krävs. Spets-

kompetensen motsvarar idealet om datanörden, medan den breda kompetensen mot-

svarar idealet om den interaktionsinriktade forskaren. Oavsett vad som betonas, spets 

eller bredd, så är dock den generella definitionen av kompetens en abstrakt och snäv 

definition av formella kompetenser. 

 

                                                   
17 Kunskaper och intellektuella färdigheter, t.ex. problemlösningsförmåga. 
18 Perceptuella och manuella färdigheter, t.ex. ”fingerfärdighet” 
19 För en beskrivning av snäva och vida definitioner, men då av begreppet innovation, se Lindberg 
2010.  
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Konkret kompetens 

I detta avsnitt fortsätter beskrivningen och analysen av förståelsen av kompetens inom 

organisationerna. I det förra avsnittet definierade och beskrev informanterna kompe-

tens på ett abstrakt sätt. I detta avsnitt ska vi se hur de också beskriver kompetens mer 

konkret och hur det då får ett bredare innehåll än enbart kunskap och färdighet. 

 

Personlighet 

 

Kan man särskilja kompetens från personlighet? Det kan man nog inte. Man 

ska nog ha, förutom rätt kunskaper, om man ska jobba med mig så får man inte 

bli rädd för en integral. Utan tvärt om så ska man tycka att det är kul. (forskare 

på SICS och CNS) 

 

Många av informanterna inom samtliga organisationer beskriver efter ett tag fler 

aspekter av kompetens än de inledande abstrakta beskrivningarna av kunskap och fär-

dighet. Två saker händer när jag ställer följdfrågor till frågan om vad kompetens är. 

För det första blir informanterna mer konkreta i sina beskrivningar. De går från ab-

strakta definitioner till konkreta beskrivningar, vilket också följer mina frågor. För det 

andra går de utanför definitionen av kompetens som enbart kunskap och färdighet. 

Forskaren i citatet ovan uttrycker det tydligt nog när han retoriskt frågar om man kan 

”särskilja kompetens från personlighet”. Det är inte bara så att kompetens är kopplat 

till personlighet utan det finns också personlighetsmässiga förutsättningar som är vik-

tiga för att kunna utföra arbetet; personligheten blir en del av kompetensen. 

   En forskare som arbetar med informanten ovan ska tycka att det är kul med integra-

ler och känna sig självsäker inför dem. I detta uttrycks inte bara den tekniska kompe-

tensen att kunna arbeta med integraler utan även vilket förhållningssätt en forskare 

bör ha till dem. Kanske uttrycks också ett behov av att en god stämning ska upprätt-
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hållas på arbetsplatsen? Lusten och självsäkerheten inför integraler kanske är något 

som håller samman; en sammanhållningsmekanism? Den här lustkänslan liknar vad 

som ovan har beskrivits som nördens förhållningssätt till teknik och hård forskning 

(bl.a. integraler). Lusten och självsäkerheten antyder också någon form av självgående, 

att forskaren drivs av sig själv. Men inte bara på SICS uttrycks värdet av den självgå-

ende forskaren. 

 

Så kompetensen i det här sammanhanget handlar om ett visst mått av formellt 

kunnande som man kan tillskansa sig genom formella studier. Men sedan är det 

också mycket individuella egenskaper som handlar om de erfarenheter du har 

och den förmåga du har att gå från idé till handling, till en gestaltning och vida-

re sedan till någon slags reflektion och kunskapsextrahering av det där du har 

gjort. Och det är någon slags kärnkompetens här hos oss då. (forskare på Inte-

ractive Institute) 

 

Det formella kunnandet som studier ger är bara en del av den kompetens som krävs 

för att kunna utföra de uppgifter som innefattas i forskningsarbetet, menar flera in-

formanter. Till detta kommer t.ex. individuella egenskaper baserade på erfarenhet och 

förmåga till att ta stegen i forskningsprocessen. För att kunna driva denna process 

krävs förmågan att tänka själv och ta egna beslut: 

 

Men, men vad som är viktigt är ju någonstans… effektivitet tror jag är ganska 

viktigt. Att faktiskt saker blir gjorda liksom. Och någon sorts såhär brains 

(skratt) eller tänka själv, egna beslut tror jag också är sådana saker som värderas 

väldigt högt, men samtidigt att det är, att det lyssnas på saker så att man liksom, 

de egna besluten blir rätt beslut så att man inte, att man får dit rätt saker. Är det 

någonting som, något särskilt som måste bli gjort så ska det bli gjort, liksom. 

(forskare på Mobile Life) 
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Förmågan att fatta rätt beslut och att fatta dem på egen hand menar informanten 

ovan är viktigt för forskare inom organisationen. Det är förmågor som signalerar att 

forskaren är självgående. Samtidigt så bör besluten vara informerade av andra. Förmå-

gan att skilja vilka beslut som är rätt från dem som är fel får man alltså åtminstone del-

vis genom att lyssna på andra. 

   Kompetens innefattar för många informanter förmågor som bäst beskrivs som per-

sonlighetsdrag vilka på ett eller annat sätt ökar förmågan att utföra arbetsuppgifter, i 

det här fallet forskning och uppgifter runt omkring. Ett av de viktigaste personlig-

hetsdragen som innefattas i kompetens är enligt forskare från alla organisationer nå-

gon form av förmåga till att vara självgående. Till detta personlighetsdrag läggs också 

ofta ett angränsande drag som utgörs av engagemang. Som vi såg ovan under Forskar-

ideal så är engagemang ett viktigt ideal enligt informanter från alla organisationer, 

oavsett om det kallas för nördighet eller inte. Det kopplas även till kompetens genom 

att detta engagemang förutsätts för att resultatet av arbetet ska bli riktigt bra: 

 

Jag tror att det är lite som jag alltid har tyckt med så här musikstudenter, […] 

det finns vissa som … ja, konst också. Att det är en sak att vara duktig men det 

är en annan sak att göra någonting som är riktigt, riktigt bra. Det är inte riktigt 

samma sak alltid. Att det handlar ganska mycket om någon slags inre, eller jag 

vet inte, någon slags engagemang eller någonting. (forskare på SICS och Mobile 

Life) 

 

Att vara engagerad tycks vara en kompetens inom alla organisationer. Engagemanget 

uttrycks till exempel genom att intresset överskrider själva arbetets gränser och kom-

mer till uttryck i vardagen. Oavsett om det är inom hård eller inom mjuk forskning så 

är engagemanget viktigt. Inom den hårda forskningen så centreras denna kompetens 

dock tätt kring en specifik idealtyp, en specifik person; datanörden. Datanörden är 

också starkt kopplat till maskulinitet både historiskt och kulturellt (Turkle 1987; 
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Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Mellström 2009) och kopplas även både indi-

rekt och direkt till män och maskulinitet av informanterna i denna studie. 

   En liknande koppling mellan engagemang och maskulinitet eller femininitet finns 

inte inom de mjuka forskningsområdenas kompetensuppfattning. Där uttrycks inte 

heller engagemanget genom en slags person och dennes specifika sätt att engagera sig. 

Det tycks helt enkelt vara så att när personlighetens relevans uttrycks, oavsett om det 

är direkt kopplat till kompetens eller inte, så finns ett element av maskulinisering 

inom de hårda områdena men inte ett motsvarande element inom de mjuka. Så är 

också de mjuka områdena på intet sätt kvinnodominerade. Inom de organisationer 

som hänvisas till det mjuka området, Interactive Institute och Mobile Life, har antalet 

kvinnor under hela denna studies gång legat på runt fyrtio procent. Kanske bidrar 

denna relativa jämnhet i könsfördelning, tillsammans med den tvärvetenskapliga 

spridningen av formell kompetens, till att det är svårare att koppla kompetens till en 

specifik personifiering? 

 

Interaktion och social kompetens 

 

I: Ja, ja för att jag glömde här nu då en … alltså en avgörande kompetens är 

förmågan att fungera i en grupp. Och att fungera i gruppen, att kunna bidra till 

gruppen, har du inte den förmågan så … kommer du inte att fungera här. Vi har 

haft, vi har haft ett par exempel på personer som har haft, som har varit jätte-

komptenta, duktiga på det de har gjort och har kunnat leverera vissa resultat in-

stängda på sitt kontor. Men i långa loppet har det inte fungerat, för de har inte 

varit intresserade av att vara en del av gruppen. 

 

F: Hur är man då för att vara en del av gruppen? 
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I: Ja hur är man då? En viktig sak det är att kunna slänga ut, att inte vara rädd 

att slänga ut en idé utan att den är genomtänkt. Utan modet att häva ur sig nå-

gonting. För att se vad som kommer tillbaka, så att det är viktigt, vad du ger ut. 

Och då finns det då naturligtvis motsvarande när du får ett sånt där halvsmält 

uppkast så måste du vara öppen och se vad finns det för kvalitéer i det här. Och 

det är den andra då, någon slags förmåga då du måste ha att se vad är det hon el-

ler han vill med det här, vad finns det för kärnvärden i den här idén. Och sen 

utifrån det fortsätta att spinna och fortsätta att tillsammans i en dialog i grup-

pen … förädla idén. (forskare på II) 

 

En annan kompetens som uttrycks av flera informanter är förmågan att fungera i 

grupp. Forskaren i citatet ovan menar att en sådan kompetens i längden är helt avgö-

rande för om en person kan vara en del av gruppen. Finns inte denna kompetens så 

passar personen inte som anställd inom hans studio. Det här är ett tungt påstående i 

den bemärkelsen att det är avgörande för huruvida en person ens bör ha tillträde som 

anställd. De som inte har haft denna kompetens är inte längre kvar. På så sätt liknar 

detta hur nördidealet för forskare på SICS och CNS framställdes som avgörande för 

om en forskare kunde stanna kvar inom organisationerna. 

   Utifrån nördidealets komponenter där någon form av social inkompetens betonas så 

tycks dessa två olika krav för att platsa in vara mycket olika. Så beskriver också forskare 

från SICS personer som sitter inne på sina rum och forskar och inte är så sociala som 

forskare som kan vara lika bra som de forskare som syns. Forskaren från Interactive 

Institute som ovan beskriver förmågan att passa in i gruppen uttrycker motsatsen. Så-

dana personer är inte kompetenta nog för den organisation han arbetar inom. 

   Samtidigt liknar dessa krav varandra genom att de båda föreskriver sociala krav (om 

än olika) som krävs för att passa in i gruppen. Så även om förmågan att fungera i grupp 

framstår som mer social än att sitta på sitt rum så verkar dessa ideal vara olika former 

av just social kompetens. 
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För forskaren på Interactive Institute som citeras ovan är förmågan att passa in i grup-

pen genom att både klara av att uttrycka ofärdiga idéer (en form av att be andra om 

hjälp) och förmå ta emot andras ofärdiga idéer och utveckla dem (en form av att hjäl-

pa andra) viktig. Att kunna lyssna på andras synpunkter om ens egen forskning utgör 

också, vilket en forskare på Mobile Life beskrev ovan, en förutsättning för att kunna 

fatta rätt beslut i forskningsprocessen. Det här är en interaktiv eller social kompetens 

som uttrycks tydligare på Mobile Life och Interactive än på SICS och CNS. 

 

Kompetens är ju att kunna någonting, och att kunna det som man är anställd 

för att kunna. Hos oss [på SICS] handlar kompetens nästan enbart om pro-

duktiv kompetens. […] Vi har ganska låga krav fortfarande på social kompetens. 

[…] Men vad man ser då, det är ju att den sociala kontakten blir väldigt viktig 

utåt, utanför SICS. (forskare på Mobile Life och SICS) 

 

På SICS menar informanten att kravet på social kompetens är lågt. Det liknar inte 

beskrivningen av kraven på Interactive Institute ovan. På SICS är, menar informan-

ten, kravet lågt inom organisationen men viktigt i kontakterna med omgivningen 

utanför. I citatet uttrycks att SICS som organisation inte ställer dessa krav och därmed 

inte för in dem i vad kompetens innebär. Forskare anställs för att kunna något och 

detta något är kompetens. Uttryckt på detta sätt beskrivs kompetensens formella 

aspekt. Andra forskare på SICS uttrycker dock sociala kompetensers värde: 

 

De måste ha läst rätt kurser, kunna rätt saker och vara duktiga på det de kan, 

men de måste också vara allt det där andra som är schabloner när man söker 

jobb som att kunna samarbeta och kunna ta egna initiativ, gärna vara bra på att 

skriva ansökningar, vara bra på att stå framme och hålla presentationer framför 

många människor, men vara bra på att hitta tekniska lösningar och vara bra på, 



 79 

ja allt som, mångsidig och sådär. Och samtidigt vara tillräckligt individualistisk 

för att passa in i gänget. (forskare på SICS och CNS) 

 

Informanten beskriver en hel rad konkreta kompetenser som krävs inom SICS och 

CNS.  Förutom det formella kravet på att ha rätt utbildning så ställs krav på samar-

bets- och initiativförmåga (”schabloner” förstår jag som att dessa krav också är formel-

la i den mån att de brukar uttryckas i anställningssammanhang). Dessutom ställs kra-

ven på förmågan att skriva ansökningar och hitta tekniska lösningar (”produktiv kom-

petens” som informanten i föregående citat uttryckte det) och förmågan att hålla pre-

sentationer framför många människor (”social kompetens”) (jfr. Gunnarsson 1994; 

Gunnarsson, Westberg och Andersson 1998). Till allt detta kommer den interna so-

ciala kompetensen (presentationsförmåga som extern) i att vara ”tillräckligt individua-

listisk för att passa in i gänget”. Informanten identifierar samma behov av social kom-

petens externt men uttrycker inte att det skulle ställas låga krav på sådan. Den indivi-

dualism som citatet avslutas med tycks vara en social kompetens i bemärkelsen att det 

är den som gör att man passar in i ”gänget”. Kanske är det som föregående informant 

ser som ett lågt krav på social kompetens detsamma som här betraktas som individua-

lism?  

 

* * * 

 

Beskrivningarna av kompetens i detta avsnitt, vad jag har benämnt ”konkret kompe-

tens”, innefattar till stor del vad jag utifrån Gunnarsson (1994: 54ff) kallar för icke-

formell kompetens. När informanterna beskriver, snarare än definierar kompetens, allt-

så när de förklarar vilken slags kompetens som krävs inom sina organisationer, så blir 

det (inte överraskande) mer konkreta kompetenser; kompetenser som krävs av de fak-

tiska människor som utför arbetet (jfr. Acker 1990). Icke-formella kompetenser inne-

fattar t.ex. den generella arbetsförmågan och ”psykiska kvalifikationer från arbetserfa-
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renheter” (Gunnarsson 1994: 55). Formella kompetenser beskrivs också av informan-

terna, framför allt att man ska ha rätt utbildning, men merparten av beskrivningarna 

rör icke-formella kompetenser. Dessa kan också utifrån Ellström (1992: 21; se även 

Berglund 2010: 62f) beskrivas som affektiva20 och sociala21 faktorer samt personlig-

hetsfaktorer22. Dessa, tillsammans med kognitiva och psykomotoriska faktorer, ingår i 

vad som kan kallas för en vid definition av kompetens (jfr. Ellström 1992: 26f). När 

informanterna beskriver kompetens, snarare än ombeds definiera den, så ger de alltså 

en konkret och vid beskrivning av formella men främst icke-formella kompetenser. 

 

Summering 

Under rubriken ”Konkret kompetens” har jag beskrivit hur inte bara formella utan 

även icke-formella kompetenser är viktiga inom alla de studerade organisationerna. 

Dessa kompetenser beskrivs konkret och ofta med exempel, till skillnad från den ab-

strakta kompetens som endast hänvisade till formella kompetenser. Personlighetsfak-

torer och sociala faktorer betonades av informanterna. Till personliga faktorer räknas 

det som beskrivits som lustkänsla, självsäkerhet, självgående och engagemang. Till so-

ciala faktorer räknas förmågan att fungera i grupp, att lyssna på andra, att delge andra 

sina idéer och att kunna presentera inför många människor. 

   En tydlig förskjutning från formell till icke-formell kompetens äger således rum när 

informanterna övergår till att exemplifiera kompetens i stället för att definiera dess 

begrepp (jfr. Gunnarsson 1994). När kompetensbeskrivningarna blir konkreta blir 

kompetens också vidare genom att det innefattar mer än kunskaper och färdigheter 

(jfr. Ellström 1992). Vad vi kan se är alltså en konkret och vid beskrivning av formella 

men främst icke-formella kompetenser. 

                                                   
20 Motivationella och emotionella handlingsförutsättningar, t.ex. värderingar. 
21 Sociala färdigheter, t.ex. samarbetsförmåga. 
22 Handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag, t.ex. självförtroende. 
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   Enligt Acker (1990) döljer abstrakta definitioner av arbete arbetets könade karaktär. 

Kanske fyller abstrakta definitioner av kompetens samma funktion genom att fram-

ställa kompetens som förment könsneutralt? I avsnittet ”Diskussion” nedan kommer 

jag att diskutera detta. 

 

Kompetensbärare 

Jag har ovan beskrivit kompetensförståelsen inom organisationerna så som den pre-

senterades av informanterna under intervjuerna. De inleder nästan samtliga med nå-

gon form av abstrakt och snäv definition av kompetens som innefattar formella krav 

på psykomotoriska och kognitiva faktorer av kompetens. De går sedan vidare genom 

att beskriva en konkret och vid kompetens som utöver psykomotoriska och kognitiva 

faktorer även innefattar affektiva och sociala faktorer samt personlighetsfaktorer av 

kompetens (Ellström 1992; Gunnarsson 1994). I detta avsnitt ska jag beskriva en ur 

ett genusperspektiv viktig fråga som har dykt upp i empirin: vem som förväntas vara 

bärare av kompetenser inom teknik. 

 

Alltså de kvinnor som vi har i verksamheten förhåller sig inte annorlunda till 

teknik än de män vi har i verksamheten med några få undantag. Helt enkelt 

därför att vi rekryterar kvinnor som kan teknik. Men det finns en tendens hos 

killarna att inte riktigt vilja se teknikkompetensen hos kvinnorna. En del är ju 

jättedåliga på det. En del är ganska bra på det, men en del är väldigt dåliga på 

det och väldigt bra på att underskatta kvinnlig teknikkompetens. Och det tyck-

er jag att jag har sett om och om igen och någonting som till exempel jag råkade 

ut för det är att jag har ju slutat programmera själv, helt enkelt därför att jag 

inte hinner och därför att det är någonting som man måste hålla uppe hela ti-

den. Men jag märker ju det att eftersom jag idag inte programmerar själv så för-

utsätter nytillkomna killar att jag inte kan, och aldrig har kunnat. Det tar gans-

ka lång tid för dem att förstå att jag faktiskt har en teknisk kompetens i botten. 
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Ja, och det där tycker jag att man ser hela tiden, alltså att det finns en norm, 

normbild som man slå sig igenom som kvinna hela tiden. Och när det kommer 

in kvinnor som inte har teknisk kompetens så underskattas det lilla de kan ock-

så. De får liksom inte en chans att lära sig eller visa framfötterna eller komma in 

i det heller, så de reduceras omedelbart till bara, de kan bara göra film eller de 

kan bara göra intervjuer eller någonting sådant där. Det går väldigt, väldigt fort. 

(forskare på SICS och Mobile Life) 

 

Vissa män inom SICS och Mobile Life ser inte kvinnor som bärare av kompetens 

inom teknik, menar den citerade forskaren. Dels så förutsätter ”nytillkomna killar” att 

informanten inte har teknikkompetens för att hon inte visar upp den direkt genom 

att t.ex. programmera, dels så förutsätts kvinnor som inte har formell teknikkompe-

tens sakna all teknikkompetens. De senare får aldrig chansen att ”visa framfötterna” 

eller få ta del av den teknikkompetens som finns. Dessa processer, där både erfarna 

och nya kvinnors kompetenser inom teknik döljs förhåller sig till en norm, en ”norm-

bild”, där teknikkompetens undervärderas och denna norm måste kvinnor då förhålla 

sig till och ständigt försöka gå emot. Det är två rörelser som möter varandra; under-

värderingen av kvinnors teknikkompetens och kvinnors försök att svara på denna. Att 

svara tycks svårare ju mindre formell kompetens kvinnorna har på området. De får 

inte chansen att ”komma in i det” tolkar jag som att de informella läroprocesser som 

finns inom alla arbetsorganisationer (jfr. Ellström 1992; Gunnarsson 1994) generellt 

är mindre öppna för kvinnor än för män. 

 

Föreställningarna om att kvinnors teknikkompetens är lägre än mäns beskrivs, till 

skillnad från de flesta övriga teman, inte generellt av informanterna. De som direkt 

berör det är alla kvinnor. Indirekt beskrivs det dock av fler. Till exempel så beskrivs 

datanördens sätt att ”leva datorer” genom att ha dem som hobby på ett sätt som be-

kräftar den norm som kvinnor enligt informanten ovan måste förhålla sig till: 
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Och då undrar man: beror det på att det är en könsskillnad här eller beror det 

bara på att vi har haft väldig tur med några av killarna på posten? Eller är det… 

men samtidigt misstänker man ju från samhället i allmänhet att liksom nördiga 

människor som sitter och har jobbet som hobby, det är mycket vanligare bland 

killar. Det… så kan jag bara förklara det. Det är klart att man märker, det märks 

ju. (forskare på SICS) 

 

Att ha arbetet med datorer även som en hobby är ett exempel på en icke-formell kom-

petens (jfr. Gunnarsson 1994). Det är även på detta område som den kvinnliga forska-

ren ovan beskriver att undervärderingen av kvinnors teknikkompetens äger rum. 

Kvinnor utan formell teknikkompetens ”reduceras” till att göra film eller intervjuer, 

alltså till de mjuka forskningsområdena. 

   Dessa två citat tyder på att kvinnor med formell teknikkompetens generellt förut-

sätts sakna den tills de bevisat motsatsen, att kvinnor med formell teknikkompetens 

förväntas sakna icke-formell teknikkompetens och att kvinnor utan formell teknik-

kompetens aldrig får chansen att visa och utveckla sin icke-formella teknikkompetens. 

Och när kvinnor har formell teknikkompetens, då flyttas kravet till det icke-formella 

området; de förutsätts inte ha ”jobbet som hobby”. Att icke-formella kompetenser ges 

betydelse kan då få belysa vad en annan forskare beskriver: 

 

Och sedan tycker jag att det känns lite som att det är väldigt typiskt att det är 

tjejer som, även fast de kommer från samma utbildning så hamnar de i att göra 

studier och mera skriva och analysera och reflektera och så. Medan det är mer 

killar som är mer inne på att bygga och göra tester, mera tekniska tester och så. 

(forskare på Mobile Life) 
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Män och kvinnor kan komma in i organisationen med samma formella kompetens, 

åtminstone vad gäller utbildning, och ändå utföra olika konkreta arbetsuppgifter. 

Dessa uppgifter sorteras smidigt in på hård-mjuk-skalan där att göra studier med mer 

betoning på att skriva, analysera och reflektera är mjukt och att bygga, göra tekniska 

tester är hårt. Sorteringen av kvinnors och mäns arbeten efter en hård-mjuk-skala föl-

jer då de förväntningar som finns på icke-formella kompetenser. 

 

Jag tror att i Mobile Life och på Interaktiva institutet så är nog de här så att säga 

normtänkandet [förväntningar på kompetens, min anm.] kring män och kvin-

nor lite starkare än […] på SICS. Det här är bara en maggropskänsla, jag tror att 

det helt enkelt beror på att det finns fler kvinnor på Interaktiva institutet och 

det finns fler olika saker att göra där. Man kan vara teknikutvecklare men man 

kan också vara en person som gör design eller bara gör studier eller så. (forskare 

på SICS och Mobile Life) 

 

Informantens ”maggropskänsla” säger henne att de normerande föreställningarna om 

kvinnors och mäns kompetenser är starkare på Mobile Life och Interactive Institute 

än på SICS och att detta beror på att det finns ett mindre utrymme i den senare orga-

nisationen att undervärdera kvinnors teknikkompetens. Utifrån citatet tydliggörs 

komplexiteten i relationen mellan kompetens och kön. Inom både Mobile Life och 

Interactive Institute arbetar långt fler kvinnor än inom SICS och framför allt CNS. 

Förväntningarna på en slags nördighet tycks spela in i vem som får tillträde till de hår-

dare organisationerna. Dessa förväntningar finns inte i samma utsträckning inom de 

mjukare organisationerna och fler kvinnor har tillträde till dem. Men inom dem tycks 

förväntningarna på icke-formella kompetenser spela in i vem som gör vad. Kvinnor 

hamnar i ”att göra studier” och män i att göra ”tekniska tester”. De könade förvänt-

ningarna på icke-formell teknikkompetens verkar vara minst lika starka här som på 

SICS och CNS. 
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Faulkner (2001) menar att endast hård teknik tenderar att erkännas som teknik. Där-

för erkänns inte heller kvinnors teknikkompetens. När få, om några, kvinnor befinner 

sig vid den hårda änden av teknikskalan så erkänns inte kvinnors teknikkompetens. 

Den kunskap och erfarenhet de har av teknik inom de områden som ofta kallas för 

mjuka erkänns inte som kompetens. Det föranleder ett ifrågasättande av uppfattning-

en om vad som är kompetens inom teknik. Är det bara kompetenser inom hård teknik 

som anses vara teknikkompetens? 

 

Jag försöker komma på vem som anses högre upp i rangordningen och vem som 

anses vara viktig i rangordningen och att vara synlig utanför SICS är säkerligen 

[viktigt] och säkerligen att uppfattas som smart, som tekniskt kompetent, och 

så vidare. (forskare på SICS) 

 

Att vara kompetent inom teknik är viktigt, menar informanten. Det påverkar vilken 

plats en forskare har i en rangordning på SICS. Förväntningarna på vem som är tek-

nikkompetent handlar (tillsammans med t.ex. synlighet utåt och att uppfattas som 

smart) om makt givet att forskare rangordnas efter deras förväntningar om denna 

kompetens. På SICS och CNS förväntas du vara en (data)nörd. Är du inte det så pas-

sar du inte in. Detta är en personifiering av teknikkompetensen och den utgör en 

gräns till organisationen över vilken endast vissa kan träda. Den avgör om du kommer 

in. Ibland kan du komma in ändå, men då avgör den om du stannar kvar. 

   En gräns av detta slag finns inte på Interactive Institute eller Mobile Life. Där kan 

du träda in utan att uppfattas som teknikkompetent. Det finns områden att arbeta 

inom där dina kompetenser kan vara andra, mer mjuka. En gräns som kräver nördig-

het uppfattad som en hög teknikkompetens vore knappast önskvärd här. Men inom 

organisationerna fungerar förväntningarna på icke-formell teknikkompetens starkare 

och verkar som en social fördelningsprocess. Här kan den som uppfattas som ej tek-
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nikkompetens få inträde men delvis genom förväntningar placeras att göra det som 

inte kräver teknikkompetens; de ej teknikkompetenta får göra de mjukaste av arbeten. 

   Om kvinnor inom Mobile Life och Interactive Institute inte erkänns som bärare av 

teknikkompetens i samma utsträckning som män, samtidigt som dessa organisationer 

lyfter fram bredd och överskridande av formell kompetens, vilken tillgång har då 

kvinnor till att framstå som ideala forskare? Det finns här en risk att kvinnor inte 

framstår som lika breda i sin kompetens, och alltså inte lika kompetenta, som män då 

de inte förväntas kunna bidra inom teknikområdet. 

 

Summering 

Kvinnor och män tycks ha olika stor möjlighet att uppfattas som kompetenta inom 

teknikområdet. Kvinnor med formell teknikkompetens förväntas inte ha det om de 

inte visar den. De kan också förväntas sakna icke-formell teknikkompetens trots att de 

har formell. Saknar de den formella kompetensen så förväntas de även sakna den icke-

formella. De kvinnor som saknar formell kompetens inom teknik ”reduceras” till att 

arbeta inom områden där inte heller icke-formell teknikkompetens behövs, som t.ex. 

intervjuer. 

   Kvinnor och män hamnar i olika ändar av hård-mjuk-skalan och den processen tycks 

verksam även inom organisationerna, inte enbart utanför dem. Denna process tycks 

starkare på Interactive Institute och Mobile Life där forskare faktiskt inte behöver 

vara teknikkompetenta. Det är då enklare att förvänta sig att en kvinna inte är det. Att 

så sker är en fråga om makt genom att teknikkompetens höjer en forskares status i 

”rangordningen”. 



 87 

Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats företagit mig att försöka besvara två frågor: 

 

- Vilka ideal råder för medlemmarna av organisationerna och hur relaterar dessa 

ideal till kön? 

- Hur förstår organisationernas medlemmar kompetens och hur relaterar denna 

förståelse till kön? 

 

Som avslutning på detta arbete ska jag sålunda diskutera och försöka besvara dem i 

relation till varandra. Först kommer jag att beskriva hur kompetensbegreppet kan de-

las in i olika aspekter och visa var de olika kompetensbeskrivningarna kan placeras in. 

Sedan relaterar jag det till idealen och visar var i kompetensindelningen som dessa är 

verksamma. På så sätt hoppas jag kunna beskriva hur de normativa föreställningar som 

råder kring idealen även utgör normativa föreställningar kring kompetens. Dessa 

normativa föreställningar är könade och utgör alltså även normativa föreställningar 

om kön. Genom att visa detta så vill jag tydliggöra hur dessa könade normer för kom-

petens både är verksamma och delvis dolda. 

 

Kompetens 

Kompetens utgår enligt kompetens- och lärandeforskaren Per-Erik Ellström (1992: 

20) från relationen individ-arbete. Arbete står här för en uppsättning problem eller 

uppgifter som en individ eller en grupp ska lösa med vissa specifika resultat som mål. 

Ellström definierar kompetens sålunda: ”Med kompetens avses här en individs poten-

tiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext” (ibid.: 

21). Pedagogikforskaren Marika Hanson (2004: 33) definierar kompetens i stort sett 

likadant men snävar in betydelsen genom att sätta handlingsförmågan i direkt relation 
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till arbete. Det är också i relation till just arbete som kompetens oftast förstås (jfr. 

Berglund 2010: 62). Nationalekonomen Maria Aspgren (2002) beskriver kompetens 

med ordet förmåga, ”vilket innebär att kunna använda kunskaper och erfarenheter av 

olika slag praktiskt i en viss situation” (ibid.: 95). Även denna definition ligger nära 

definitionen av kompetens som handlingsförmåga men Apelgrens användning inbe-

griper en nivåsortering av kompetens utifrån utbildningsnivåer.  

 

Av ovanstående följer att kompetens är situationsbundet, alltså att det alltid handlar 

om individen i relation till en omgivning. Det är inte enbart individens kapacitet utan 

även de krav och resurser som finns i omgivningen som avgör vad kompetens innebär. 

Om kompetens är relationell och situationsbunden så innebär det även att vad kom-

petens innebär bäst kan sökas genom empiriska studier av en specifik kontext (alltså 

de specifika relationerna och situationerna), inte enbart härledas utifrån abstrakta 

definitioner (Ellström 1992: 21f). Med detta menar jag att vi måste befinna oss på 

samma abstraktionsnivå för både teoretiserandet av kompetens och sökandet efter 

den. 

   Om en organisation vill arbeta med kompetens, antingen genom att söka den eller 

genom att utveckla den, så krävs en förståelse av kompetens på samma abstraktionsni-

vå som organisationen själv kan beskrivas. Kompetensen är i detta fall de specifika 

kompetenser som återfinns, önskas, antas, förstås, förväntas och skapas i den konkreta 

organisationen, inte de definitioner som återfinns på en hög abstraktionsnivå. För-

utan studiet av kontexten och de krav den ställer så kommer med andra ord inte defi-

nitionen av kompetens vara särskilt användbar. 

 

Handlingsförmågan kan enligt Ellström (ibid.: 21; se även Berglund 2010: 62f) grup-

peras in i fem olika faktorer (detta är alltså en definition på en hög abstraktionsnivå): 

 



 89 

- Psykomotoriska faktorer (perceptuella och manuella färdigheter, t.ex. ”fingerfär-

dighet”); 

- Kognitiva faktorer (kunskaper och intellektuella färdigheter, t.ex. problemlös-

ningsförmåga); 

- Affektiva faktorer (motivationella och emotionella handlingsförutsättningar, t.ex. 

värderingar); 

- Personlighetsfaktorer (handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag, 

t.ex. självförtroende); 

- Sociala faktorer (sociala färdigheter, t.ex. samarbetsförmåga).  

 

Vissa definitioner av kompetens utesluter affektiva, personlighetsmässiga och sociala 

faktorer ur begreppet och blir således snäva definitioner. I dessa ingår då endast kogni-

tiva och psykomotoriska faktorer (Ellström 1992: 26). Ellström menar att det finns 

goda skäl för att ta med även de övriga faktorerna då även dessa faktorer inverkar på 

hur väl en individ löser ett problem eller en uppgift. Ett annat skäl är att arbetsgivare 

ofta efterfrågar dessa ytterligare faktorer hos anställda för att utöva en organisatorisk 

kontroll, ibland som ersättning för hierarkiska strukturer och övervakning. Dessa 

kompetenser kan med andra ord ersätta stämpelklockor och ständigt närvarande che-

fer när anställda ska motiveras att utföra sitt arbete. Om vi utesluter dessa faktorer ur 

kompetens gör vi oss av med ett viktigt verktyg för att analysera ”förekomsten av den-

na form för ideologisk styrning och kontroll inom organisationer” (ibid.: 26f; jfr. 

Bäcklund 2002). 

   Att inbegripa dessa ytterligare faktorer tycks än mer rimligt givet den utveckling mot 

icke-hierarkisk organisering, självstyrt och projektbaserat arbete som Sverige bevittnat 

sedan sjuttiotalet. I takt med att anställda själva tar ansvar för att olika målsättningar 

uppnås samt för hur vägen dit ska se ut så blir affektiva, personlighetsmässiga och soci-

ala faktorer av kompetens ur arbetsgivares synvinkel allt mer viktiga (jfr. Allvin 1997). 
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   För just denna studie är det också av två anledningar relevant att vidhålla att även de 

affektiva, personlighetsmässiga och sociala faktorerna bör ingå i kompetensbegreppet. 

För det första är samtliga organisationer platta till sin struktur; mellan forskare och 

VD/centerchef finns endast en mellanchefsnivå. Arbetet är i hög grad självstyrt och 

fritt från formell övervakning. För det andra så ger många av informanterna beskriv-

ningar av kompetens och kompetenta personer som faller under dessa faktorer och 

givet att det är användningen och förståelsen av kompetensbegreppet som är i fokus 

för min studie så bör den vida definitionen av kompetens användas. 

 

När informanter ifrågasätter köns betydelse för kompetens utgår de från den snäva 

kompetensuppfattningen. Denna snäva uppfattning innefattar vad som räknas till 

formella kompetenser (jfr. Ellström 1992; Gunnarsson 1994). Problemet är inte att 

kvinnor och män inte kan ta till sig utbildningen inom datavetenskap, menar man; 

om de väl går utbildningen så spelar det ju ingen roll i vilket huvud kunskapen sitter. 

Problemet är i stället att så få kvinnor väljer att gå de utbildningar som ger dessa for-

mella kompetenser. Då ligger orsakerna till problemet med en skev könsfördelning 

utanför organisationerna; i utbildningsväsendet och möjligtvis även i socialisationen 

inom familjen. 

   Formella kompetenser är givetvis väldigt viktiga för forskningsorganisationer med 

höga utbildningskrav. Men när informanterna till denna studie beskriver vilka kon-

kreta kompetenser som faktiskt behövs i arbetet så lägger de förvånansvärt liten vikt 

vid de formella kompetenserna. I stället så betonar de en mängd icke-formella kompe-

tenser; självsäkerhet, engagemang, individualism och självgående beskrivs mer utför-

ligt än vad utbildningskravet gör och med större emfas. 
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   Ett sätt att beskriva kompetens utifrån dess formella och icke-formella aspekter är 

genom den modell som Gunnarsson (1994: 55) presenterar i sin avhandling.23 Där 

delas kompetenser in i formella och icke-formella, samt i specifika och generella kom-

petenser. 

 

Modell över kompetens: 

 

 
Formella 

Kompetenser 
 

Icke-formella 
Kompetenser 

 
 
Specifika 
kompetenser 

 
Kunskap från akademisk ut-
bildning 

 
Färdigheter från utbildning 
och arbetserfarenhet 

 

 
Kompetenser i förhållande till ar-
betsstället tillägnade genom ar-
betserfarenheter 

 
Generella 
kompetenser 

 
Arbetserfarenheter 
 
Kunskap från grundskolan 
 

 
Den generella arbetsförmågan 
 
Förhållningssätt från samhälleliga 
socialisationsprocesser och ar-
betserfarenheter 
 
Psykiska kompetenser från ar-
betserfarenheter 
 
Kompetenser i förhållande till ar-
betsplatsen som helhet tillägnade 
genom arbetserfarenheter 
 

 

Utifrån denna modell kan vi se hur många av de kompetenser som beskrivs konkret 

placerar in sig i den högra spalten under icke-formella kompetenser. De personlig-

hetsmässiga aspekterna av kompetens, som lust till ämnet, självsäkerhet, engagemang 

                                                   
23 Modellen kommer ursprungligen från Andreasen och Jørgensen 1987: 66. Jag har använt Gun-
narssons översättning som jag sedan har modifierat något. Gunnarsson talar t.ex. om kvalifikationer i 
stället för kompetenser. Modellen fungerar dock lika bra för kompetens som delvis har ersatt be-
greppet kvalifikation. 
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och självgående, kan beskrivas som generella icke-formella kompetenser. Detsamma 

gäller de sociala kompetensaspekterna individualism och att fungera i grupp. Vad gäll-

er förmågan att hålla presentationer för många människor, som även den bör räknas 

som en social aspekt av kompetens, så placerar den in sig under specifik icke-formell 

kompetens. Möjligtvis skulle förmågan att fungera i grupp och att vara självgående 

kunna till stor del tillägnas inom organisationen och arbetserfarenhet därifrån och i 

den mån även kunna placeras in som specifika icke-formella kompetenser. 

   Till de formella kompetenser som nämns av informanterna hör utbildning, vilket 

ofta beskrivs på ett abstrakt plan men av någon forskare preciseras till att ha läst rätt 

kurser (han nämner också matematik). Hit hör också färdigheter, vilket endas be-

skrivs abstrakt. 

 

När man inom organisationerna avgör vilka personer som passar inom dem, vilka 

kompetenser som krävs, så innefattas de icke-formella kompetenserna som ingår i den 

vida kompetensdefinitionen. Kompetenser som hör till personlighet och sociala för-

mågor uttrycks som helt avgörande för om en person passar som forskare eller inte. 

Att ha rätt utbildning och att ha goda betyg inom den räcker inte på långa vägar. Vem 

är det då som har dessa kompetenser? Här återkommer de ideal för forskare och 

forskning som denna analys inleddes med. 

 

Ideal 

 

Jag antar att jag ger ett nördigt intryck! Och vill företagen ha kompetens då går 

det hem. (forskare på SICS och CNS) 
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Och sen är liksom generellt är SICS mer tekniskt, mer nördigt grottande, och 

det är väl en större andel killar som är intresserade av det helt enkelt. (forskare 

på SICS) 

 

Vi har sett att det inom de fyra organisationerna existerar olika ideal för hur forskning 

bör te sig och hur den som utför den bör vara. Här finns en dualistisk uppfattning om 

forskning, vetenskap och teknik som kan kallas hård-mjuk-dualismen (jfr. Faulkner 

2001). Den innebär att forskning, vetenskap och teknik kan beskrivas som antingen 

hård eller mjuk. Hård är den forskning som använder sig av teknikvetenskapliga och 

matematiska metoder, som lägger fokus vid tekniken (datorn) och studerar den för 

dess egen skull. Denna forskning attraherar främst män och få kvinnor söker sig dit. 

Mjuk är den forskning som använder sig av metoder från intersektionen mellan data-, 

design-, konst- och beteendevetenskap och som fokuserar interaktionen mellan män-

niskor eller människa och IKT. Denna forskning attraherar både kvinnor och män i 

relativt jämn utsträckning. 

 

Ibland beskrivs dock uppdelningen i hård och mjuk forskning annorlunda. Då är 

denna uppdelning en polaritet med en mellanliggande skala där den hårda forskning-

en finns i en ende (vid en pol) och den mjuka i den andra. Ofta används dock polarite-

ten som en klar dualism, d.v.s. enbart en uppdelning utan mellanlägen; ett hårt och ett 

mjukt läger. Hård respektive mjuk forskning definieras av sin metodik, sin veten-

skapssyn, sin specifika fokus på teknik, sin forskningsnytta och sin koppling till mas-

kulinitet och maskulint betonade förhållningssätt respektive femininitet och feminina 

förhållningssätt. 

   Med kopplingen till maskulinitet respektive femininitet vill jag inte hävda några 

skilda essentiella förhållningssätt hos enskilda kvinnor och män inom organisationer-

na. Själva kopplingen är en som informanterna gör när de försöker att begripliggöra 

den strukturella könsfördelningen inom och mellan organisationerna. I mitt material 



 94 

är denna dualism mellan hård och mjuk forskning det som (tillsammans med data-

nördsidealet) starkast och mest självklart har lyst igenom. Många av mina informanter 

talar mycket tydligt om hård forskning (ibland används uttrycket ”hardcore science”) 

och mjuk forskning, inte bara när jag frågar om den strukturella könsfördelningen 

utan generellt när de pratar om forskningsinriktning och metoder. Tydligt är att detta 

utgör viktiga beståndsdelar i ett organisationskulturellt språkbruk, främst på SICS, 

CNS och Mobile Life men även på Interactive Institute. 

   Denna idealiserade bild får alltså förklara den strukturella könsfördelningen (till-

sammans med hur könsfördelningen inom utbildningarna ser ut vilket dock går till-

baka på samma idealiserade bild). Den är dock inte enbart förklarande, utan även 

(re)produktiv i det att den formar föreställningar om vilka kunskaper kvinnor och 

män bär på (jfr Gunnarsson 1994). Detsamma gäller hur idealen formar föreställning-

ar om vad som är nyttig respektive mindre nyttig forskning. Det är på detta sätt idea-

len blir normativa. De föreskriver en normaliseringsstandard (jfr Butler 2006) som 

säger vilka kunskaper och färdigheter, ja vilka kompetenser, kvinnor och män har. Så 

kan en programmeringskunnig kvinnlig forskare förklara att män förutsätter att hon 

inte kan programmera. Normen beskriver inte i första hand, den skapar föreställning-

ar om vad kvinnor och män kan och hur de är. På detta sätt är idealen om hård och 

mjuk forskning främst i sin normativa aspekt klart könade. Samtidigt som idealen 

skapas görs också kön (jfr. t.ex. Fenstermaker och West 2002; Gunnarsson et al. 2003; 

Lindberg 2010). 

 

Den här dualistiska uppfattningen av forskningen används av många informanter för 

att förklara könsfördelningen inom och mellan organisationerna. Få har någon direkt 

förklaring på varför så få kvinnor söker sig till de hårda områdena. En forskare på 

SICS resonerar dock kring detta och säger att ”jag tror att det kan vara svårt att kom-

ma till en arbetsplats som enda kvinnan”. Kanske är kulturen inom de hårda forsk-

ningsområdena inte lika välkomnande mot kvinnor som mot män? 
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Den hårda och den mjuka änden av forskningsskalan inhyser olika ideal för vem som 

passar att forska där. I den hårda änden är idealet en nörd, eller en datanörd. 

(Data)nörden beskrivs som fokuserad på tekniken för dess egen skull, med snäva och 

djupa intressen i teknik eller tekniknära ämnen, detaljfokuserad och som socialt mer 

eller mindre udda. Av dem som betraktar dem utifrån så beskrivs datanörden även 

direkt som man. Detta stämmer väl överens med den forskning som finns kring data-

nördar och hackers (jfr. Turkle 1987; Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Olofsdot-

ter 2009; Mellström 2009) och med hur organisationerna som håller nörden högt 

(SICS och CNS) ser ut. SICS är en mycket mansdominerad organisation där många 

av de anställda kvinnliga forskarna i själva verket arbetar inom Mobile Life. CNS är i 

detta hänseende än mer extremt. Samtliga 26 forskare är män. 

 

Normer 

Datanörden är normativt en man24 och någon som både kan konsten och finner njut-

ning i att behärska datorer eller det som finns inom och mellan dem. Datanörden är 

kompetent och ett fungerande sätt för denne att visa sig kompetent inför andra är att 

spela på föreställningarna om en datanörd, t.ex. genom att ha rufsigt hår, omatchade 

kläder och uttrycka en kärlek till specifika detaljer inom sitt forskningsområde (jfr. 

Kendall 1999, 2000; Wajcman 2004; Olofsdotter 2009; Mellström 2009). Datanör-

den befinner sig i dessa organisationer i den ”hårda” änden av skalan, där männen är 

flest och datanörden beskrivs alltid antingen som en man eller med obestämt kön. 

 

                                                   
24 Jag är givetvis medveten om att det finns kvinnor som betraktas och som betraktar sig själva som datanördar. Deras 
mer begränsade tillträde till datanördsidealet och den avvikelse de innebär i förhållande till normen om datanörden i 
egenskap av kvinnor ska dock inte underskattas (jfr. Olofsdotter 2009). 
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Ett sätt att förstå idealen för forskningen är som en del av de institutionella ramar 

inom vilka normer föreskrivs för kvinnor och män (jfr. Fenstermaker och West 2002; 

Butler 2006). Det innebär att idealen för forskarna inom organisationerna är norma-

tiva. Ideal och normer är inte samma sak. Idealet föreskriver en förenklad och högt 

värderad målbild, normen en begripliggörande standard för sociala praktiker. Därmed 

kan idealen fungera normerande: Idealet datanörden normerar genom att det fram-

håller en typ av person som bäst lämpad att utföra (den hårda) forskningen. 

   Är då idealet i själva verket en norm? Svaret på den frågan borde i denna specifika 

kontext bli jakande även om ideal och normer är analytiskt åtskilda. I och med nördi-

dealets starka maskulina koppling och att en klar majoritet av forskarna som arbetar 

inom de hårda områdena är män så är idealet även könsnormerande. Kanske är det 

också därför som själva hård-mjuk-dualismen och dess medföljande ideal för forskare 

kan fungera som förklaring i sig till varför könsfördelningen skiljer sig så åt mellan 

organisationerna. Varför män och kvinnor söker sig till olika forskningsområden i oli-

ka utsträckning reflekterar man inte över i någon större utsträckning. 

   Det är en normativ föreställning om kön att män kan utveckla och nära intressen 

beskrivna som nördiga och intressera sig för hård teknik i egenskap av just män. Det är 

en föreställning om maskulinitet. Det är även en normativ föreställning om kvinnor 

att de uppfyller andra forskarideal som fokuserar på interaktion och människor och 

intresserar sig för vad tekniken kan göra snarare än för vad den är. Det är en föreställ-

ning om femininitet (jfr. Fenstermaker och West 2002; Faulkner 2001). Denna nor-

mativa föreställning räcker (oftast) för att förklara könsfördelningen mellan olika 

forskningsområden. Normen begripliggör (Butler 2006). Varför normen ser ut som 

den gör är en helt annan fråga. 

 

”Man måste vara lite mer nördig för att passa in här” har jag hört folk säga lik-

som om personer som av olika skäl inte har fortsatt eller inte fått fortsatt an-

ställning. (forskare på SICS) 
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Forskaren i citatet ovan beskriver med all tydlighet både existensen av en norm för hur 

en medlem av SICS bör vara samt att dessa normer även har högst reella och kännbara 

verkningar för individen. Uppfyller man inte det normerande idealet för hur en med-

lem av organisationen bör vara så är själva ditt medlemskap möjligt och rimligt att 

ifrågasätta. Detta är normens produktiva karaktär (jfr. Butler, 2006). 

   Men citatet visar också på någonting annat, nämligen normens begripliggörande 

funktion. Det i citatet sagda uttalas i efterhand och gör begripligt varför en person 

inte längre har anställning på SICS. Så riktar sig normen både bakåt och framåt; den 

som inte längre är kvar var inte tillräckligt nördig men det signaleras också att den som 

vill vara kvar eller som vill anställas bör vara tillräckligt nördig. Den använda uppdel-

ningen i en maskulin hård forskning och en feminin mjuk sådan samt utsagorna om 

datanörden kan tolkas som två normativa föreställningar om hur kön görs (eller bör 

göras) inom organisationerna samtidigt som de utgör ideal eller diskursiva symboler 

över organisationernas verksamhet och syfte (jfr. Gherardi och Poggio, 2001; West 

och Zimmerman, 2002; Gunnarsson et al., 2003). 

 

Idealen är normerande för kompetens i den mening att de fungerar som en norme-

ringsstandard för vem som är kompetent. Dessa ideal är främst kopplade till de icke-

formella kompetenser (Gunnarsson 1994), både specifika och generella, som sällan, 

om alls, berörs när kompetens definieras. 

   Idealen är könade i bemärkelsen att kvinnor och män olika lätt uppfyller de ideal 

som gäller. Kvinnor ses inte lika enkelt som datanördar och givet att idealet för en da-

tanörd personifierar de icke-formella kompetenserna som krävs på SICS och CNS så 

ses kvinnor inte som lika teknikkompetenta som män. Men detta döljs när kompetens 

enbart uppfattas och diskuteras ur ett snävt perspektiv på kompetens (Ellström 1992), 

alltså främst ur dess formella aspekter (Gunnarsson 1994). Kompetens betraktas som 

könsneutralt trots att det inom organisationernas diskurs om kompetens innefattas 
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klart könsmärkta kompetenser. Kvinnor och män förväntas helt enkelt ha olika kom-

petenser utifrån normativa föreställningar om kön (Fenstermaker och West 2002). 

 

Genom att placera in den snäva och vida kompetensuppfattningen (jfr. Ellström 

1992) i den modell över formell och icke-formell kompetens (Gunnarsson 1994) som 

presenterades ovan ser vi hur en vid kompetensuppfattning kan synliggöra vilken roll 

normativa föreställningar om kön (Fenstermaker och West 2002) spelar för kompe-

tens. När man i organisationer talar om kompetens riktar man gärna in sig på de for-

mella kompetenserna, men när man avgör vem som passar in i organisationen (och 

vem som inte gör det) så spelar de icke-formella kompetenserna en avgörande roll. 

Normativa föreställningar om kön är verksamma när kompetens ska identifieras ge-

nom att kompetensuppfattningen följer könade ideal. Kvinnor och män har helt en-

kelt olika tillgång till att förkroppsliga idealbilderna för vem som är kompetent. Ge-

nom att belysa idealen för forskning och forskare och genom att kombinera Ellströms 

(1992) och Gunnarssons (1994) modeller över olika kompetenser hoppas jag att jag 

med tydlighet har kunnat visa hur normativa föreställningar om kön spelar en stor roll 

för vem som uppfattas som kompetent. 
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