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Förord

Att vara ”färdig” med avhandlingen ger mig känslor av både lättnad och 
obehag. Obehag över allt jag inte gjort eller borde gjort bättre. Samtidigt 
lättnad över att nu får det duga, det är dags att vandra vidare. Mitt i alltihop 
finns också en tacksamhet över att jag fått möjligheten att genomföra detta 
projekt. Många människor har haft stor betydelse för mitt arbete. Allra mest 
Christina Mörtberg. Du gav mig möjlighet att påbörja mina forskarstudier, du 
har också sett till att jag klarat att avsluta dem och du har överblickat mitt 
arbete på sätt som inte kan motsvaras av tusen tack. (Att säga att du handlett är 
att vara orättvis och om handledartiteln kanske varit passande i vissa skeden 
har det i så fall berott på mig.) Att jag fått ta del av din forskarerfarenhet och 
din aldrig sinande kreativitet bär jag med mig. Liksom en förundran över att 
du orkat med mig hela vägen, vilket tålamod… 

Min feministiska forskarbana började med en kurs i regi av Centrum för 
kvinnoforskning (som senare ombildades till Avdelningen för genus och 
teknik). Det var Ann-Christine Haupt som i början av 1990-talet övertygade 
mig att som en del av min civilingenjörsutbildning välja den allra första kurs 
som Centrum gav. Efter att några år senare deltagit i avdelningens 
sommarkurs, ett inspirerande arrangemang av Elisabeth Gulbrandsen och Lena 
Trojer, fick jag tillfälle att arbeta med olika projekt vid avdelningen. Där fanns 
då också Christina som själv höll på att avsluta sin avhandling, Gro Hanne 
Aas, Birgitta Rydhagen,  Annika Forssén och Gunilla Carlstedt. Tillsammans 
skapade dessa en kunskaps- och forskningsmiljö av idé- och lärdomshistoria, 
vetenskapsteori, läkar-, natur- och teknikvetenskap som fick mig att våga 
utmaningen att fortsätta inom akademin, och fortsätta även sedan ni gått 
vidare till andra uppgifter och arbetsplatser. Tack till er alla. 

Genom konferensen Dolly and the Bean lärde jag känna Carin Dackman 
vars goda råd, insikter och hejarop betytt mycket för mig. Likaså Christina 
Björkman och Pirjo Elovaara som jag kunnat dela forskandets våndor med. 
Pirjo förtjänar ett extra tack för en mycket givande diskussion vid mitt 
slutseminarium. I min forskarutbildning har också universitetets andra 
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forskarskola för kvinnor varit en betydelsefull mötesplats som gett mig 
kunskap, vänner, inspiration, ork, förståelse och nöje; Sara Cervantes, Maria 
Engström, Cecilia Ferm, Maria Fredriksson, Eva-Lena Johansson Gudrun 
Keikkala, Jenny Lindberg, Malin Malmström, Larisa Pekka, Lisa Skär, Kristina 
Söderholm och Sofia Utsi – ni har lärt mig mycket, tack! 

De människor, måltidspersonal, kostchefer och projektledare som gett mig 
förtroendet att intervjua och observera för avhandlingsarbetet har min fulla 
tacksamhet. Ewa Gunnarsson och Anita Mirijamdotter har läst och bidragit 
med värdefulla konstruktiva synpunkter och kommentarer på det ofärdiga 
manuset. Avdelningens professorer, Ewa och Ulf Mellström, vill jag också 
tacka för att de gett mig praktisk möjlighet att avsluta avhandlingen. Utan 
administrativt stöd hade jag heller inte klarat mig, ni är många men ett särskilt 
tack till Dagny Granlund, Anita Kero och Annika Lindberg. På avdelningen 
finns sedan några år tillbaks doktorandkollegorna Ann-Kristin Juntti-
Henriksson och Rebecka Näslund vars kunskaper, funderingar, vänskap och 
uppmuntran har stort värde. Under större delen av min doktorandtid har 
Maria Udén funnits i närheten, du har haft särskild betydelse för mitt arbete, 
tack för samtal om allt från Barbie till fiskeindustrin, från sömnad till 
värmelära, tack för att du delat med dig av erfarenheter och perspektiv. 

Därutöver finns många människor, arbetskamrater, kurskamrater, 
konferensdeltagare och inspiratörer som har del i skapandet av det diffrak-
tionsmönster som avhandlingen är. Stort tack slutligen till vänner och familj 
vars uppmuntran och omtanke bidragit till att jag klarat att slutföra detta 
arbete. 

Sara



DEL I 



Bambatanter



Ett Inledning

På sätt och vis började mitt miljöengagemang i bamba – barnbespisningen – 
under låg- och mellanstadiet. Efter att ha ätit de första årens skolluncher i den 
bunkerliknande källaren (ursprungligen konstruerad för att användas som 
skyddsrum) byggdes ett stort hus där skolmatsal och kök rymdes tillsammans 
med slöjd- och gymnastiksalar. Det var verkligen stort, ljust och modernt. 
Maten serverades på plasttallrik, vi åt med plastbestick och de gamla 
plåtmuggarna hade bytts ut mot plastmuggar, allt i engångskvalitet. Det enda 
som inte slängdes efter måltiden var den orangeröda brickan. Detta var 1974 
och begreppet ”oljekris” var högaktuellt, jag hade förstått att oljan kunde ta 
slut, vi borde spara olja. Plast görs av olja. Att slänga så mycket plast varje dag 
verkade plötsligt väldigt dumt och omodernt. Engångsservisen var dessutom 
varken särskilt trevlig eller lätthanterlig och i oljekrisens spår kunde det ju inte 
bli billigt heller. Kunde vi få tillbaks det gamla porslinet och besticken? Nej, 
det gick inte för det fanns ingen diskmaskin. Köket var inte planerat att 
innehålla en diskmaskin. Antagligen var det ekonomin som gjorde det 
omöjliga möjligt för hur det nu var så fanns diskmaskinen till slut på plats. Vi 
fick återigen äta med stålbestick på porslin. Och vi slapp slänga ”icke för-
nyelsebara resurser”. Fast det begreppet fanns knappast. Någon gång kunde vi 
få tillåtelse av personalen att slänga matrester - förnyelsebara resurser. Dessa 
slängdes med alla andra sopor på tippen. Att kompostera var det inte tal om. 
En kompost, i den mån det fanns, var en skräphög för trädgårdsavfall. 

Med denna drygt trettio år gamla återblick vill jag lyfta fram de områden 
som jag arbetat med i min forskning; hållbar utveckling i offentliga sektorns 
måltidsproduktion. Minnesbilden ger också en ingång till feministisk 
teknovetenskap i det att den visar på hur teknologi (och naturvetenskap) 
påverkar och påverkas av människors och samhällens situerade kontexter. 

Det är nu 20 år sedan Brundtlandskommissionens rapport (Hägerhäll, 
1988) kom ut, och begreppet hållbar utveckling fick sin stora spridning och 



4 Del I 

internationella uppmärksamhet. Nu, våren 2007, är begreppet inte 
omdiskuterat på samma sätt som det en gång var, idag är det i stället begrepp 
som ”klimathotet” som debatteras och får rubriker. I kvällstidningarna kan vi 
läsa om de förödande konsekvenserna av olika naturfenomen som förstärks av, 
eller har sitt ursprung i, växthuseffekten. Kvällstidningarna erbjuder oss också 
att avge ”klimatlöften” för att minska utsläppen av växthusgaser. Löftena 
riktar sig ofta mot vår energianvändning och innebär att vi förväntas ändra 
vanor gällande sådant som elkonsumtion och resande, vilket visar på hur de 
ekologiska livsuppehållande systemen direkt samspelar med våra teknologiska, 
infrastrukturella system och de sociala, kulturella och ekonomiska regelverken 
och ramarna.

Mat och livsmedel tillhör vardagens samtalsämnen i privatlivet. Då och då 
skapar mat också rubriker i det offentliga. Vi minns larm om galna ko-sjukan 
och fågelinfluensan tillsammans med diskussioner om genmodifierade 
organismer (GMO). Livsmedelssäkerhet har blivit ett viktigt begrepp världen 
runt. Tillsammans med diskussionerna och besluten vid världstoppmötet för 
miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 (UNCED, 1992) bildar detta 
bakgrunden till min forskning. Agenda 21 var ett av resultaten från mötet i 
Rio, en handlingsplan för det tjugoförsta århundradet i syfte att åstadkomma 
hållbar utveckling. Enligt Agenda 21 skall strävan efter hållbar utveckling 
involvera alla delar i samhället, globalt och nationellt såväl som lokalt. Lokalt 
engagemang framhävs som särskilt viktigt. Agenda 21 pekar dessutom ut ett 
flertal grupper i samhället vilkas roll i arbetet för hållbar utveckling bör 
stärkas, bland dessa finns kvinnor, teknik- och vetenskapssamhället, barn och 
ungdomar samt jordbrukare (Regeringens skrivelse 1992/93:13). 

Tillsammans med avfallshanteringen bildar produktion, distribution och 
konsumtion av livsmedel och mat den så kallade livsmedelskedjan som 
uppenbart spelar stor roll för hållbar utveckling. Det gäller inte enbart 
diskussioner som pekar ut problem eller påstådda lösningar för tredje världen; 
sådant som hungerkatastrofer eller löften från multi- och transnationella 
företag om att kunna ”mätta världen” genom genmodifierade fröer eller andra 
organismer. Hållbar livsmedelsförsörjning angår oss i den rika, 
industrialiserade världen minst lika mycket, vi utgör 20% av världens 
befolkning men vi konsumerar 80% av dess resurser. 
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Offentliga sektorns storhushåll 

I runda tal serverar offentliga sektorns storhushåll 2 600 000 måltider varje 
dag1, knappt 2 100 000 av dessa serveras i grund-, gymnasie- och förskolor 
(Sundström, 2000). I Sverige har varm mat serverats till skolbarn sedan 1946, 
fram till 1967 med statsbidrag men därefter under kommunernas ansvar. 
Sedan 1998 är gratis skollunch en lagstadgad rättighet för barn i den svenska 
grundskolan (Sundström, 2000; Lundmark, 2002; Prell, 2004). Idag är 
servering av gratis lagad skollunch en så vardaglig företeelse att det hos många 
väcker förvåning att det inte är mer vanligt på andra håll i västvärlden eller ens 
i Norden. Genom sin långa historia och stora omfattning har den kommunala 
måltidsproduktionen en del i snart nog alla svenskars vardag. Den ingår också 
i många äldres liv genom de måltider som serveras på olika typer av boenden 
eller körs hem till egna bostäder. Måltidsproduktionen inom äldreomsorgen är 
dock betydligt mer diversifierad än vad gäller skola och förskola. Inom 
äldreomsorgen är en större andel av verksamheten privatiserad och det finns 
en större variation på serveringsmöjligheter. En stor skillnad gentemot 
måltidsproduktionen för barn är också att äldre ofta är totalt beroende av 
storhushållsproducerad mat för alla sina måltider, morgon, middag, kväll, helg 
som söcken. Måltidsproduktionen för äldre inverkar därmed på en stor del av 
deras liv och har betydelse utifrån de minnen och traditioner som ett långt liv 
gett men behöver samtidigt anpassas till den nuvarande hälsan vad gäller 
ingredienser och konsistens. Med respekt för dessa skillnader har jag valt att 
fokusera mitt arbete på den yngre åldersgruppen. Samtidigt betyder det 
naturligtvis inte att olika åldersgrupper nödvändigtvis måste äta eller få sina 
måltider tillagade på skilda ställen. 

Jag har främst inriktat mig på den måltidsproduktion som sker i samband 
med skol- och förskoleverksamhet, en verksamhet som de flesta i Sverige i 
dag på något sätt berörs av. Måltidsproduktionen inom offentliga sektorn är 
alltså en oerhört omfattande, skattefinansierad och ytterst teknologiberoende 
verksamhet. Den är omfattande inte enbart betraktad som ekonomisk och 
teknologisk verksamhet utan också utifrån sociala och kulturella aspekter 
genom alla de människor som den dagligen kommer i kontakt med. Inte 
minst av den anledningen är måltidsverksamheten ett angeläget kunskaps-
objekt både ur feministiskt teknovetenskapligt perspektiv och med hänsyn till 
hållbar utveckling.

                                                
1  Kriminalvården och Försvarsmakten är ej medräknade (däremot gymnasie-, grund- och förskola, 

äldre- och handikappomsorg samt sjukvård). 
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Hållbar utveckling har blivit ett bärande begrepp i internationella överens-
kommelser och det finns också en allt mer akut medvetenhet om att hållbar 
utveckling fordrar omställningar och förändring av många av de förhållanden 
och förhållningssätt vi i västvärlden tar för givna. Brundtlandrapporten 
(Hägerhäll, 1988) och Agenda 21 (Regeringens skrivelse 1992/93:13) är de 
dokument som oftast pekas ut som ursprunget till aktualiseringen av hållbar 
utveckling. I dessa framgår att hållbar utveckling vilar på tre ben; ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt2. Agenda 21 är också tydlig med att det krävs lokalt 
engagemang och gräsrotsdeltagande för att överenskommelserna ska få 
praktiska konsekvenser. Hållbar utveckling är därför en bra utgångspunkt för 
att adressera förändringspotentialen i feministisk teknovetenskaplig forskning 
och kunskapsproduktion. Att fokusera måltidsproduktionen i offentliga 
sektorn är ett sätt att uppmärksamma den näraliggande teknologiinfluerade 
verklighet som angår de allra flesta av oss här i Sverige. Det ger möjlighet till 
ansvarsfull problematisering av en verksamhet som vi både kan påverka och 
påverkas av. Valet av kunskapsobjekt är därmed också ett medvetet val för att 
undvika den externalisering av problem och utmaningar som Vandana Shiva 
(1993) påpekar är karaktäristisk och fast förankrad i västerländsk livsstil och 
även påverkat utvecklingen av det moderna forskningskomplexet. Forskarna 
och vetenskapssamhället utgör i Agenda 21 en särskilt omnämnd viktig grupp 
i arbetet för hållbar utveckling vilket aktualiserar den nödvändiga insikten att 
vi samtidigt är både en del av problemet och en del av lösningarna 
(Gulbrandsen, 1995a).

Motivation och problemformulering 

Med tanke på dagens globala överenskommelser och handlingsprogram för 
hållbar utveckling där Sverige gärna velat framstå som ett föregångsland, är 
mitt syfte att studera hur dessa genomförs (eller kan genomföras) i en så 
omfattande och statligt styrd verksamhet som måltidsproduktionen i offentliga 
sektorn. Hållbar måltidsproduktion förutsätter hållbara teknologier och hållbar 
teknologiutveckling, med hänsyn till alla tre dimensionerna av hållbarhet. Jag 
vill därför med hjälp av feministisk teknovetenskap undersöka hur hållbar 
utveckling kan relateras till (teknologi)förändringar inom offentliga sektorns 
måltidsproduktion. 

Vad främjar hållbar teknologianvändning och -utveckling inom området? 
Vilka förutsättningar ger och kräver teknologianvändning i den offentliga 
sektorns storköksverksamhet? Hur rimmar dessa med socio-kulturell, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet? 

                                                
2  Ibland räknas även ett fjärde, kulturellt ben in, jag kombinerar det här med det sociala.
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För att kunna besvara dessa frågor har avhandlingen ytterligare ett syfte, 
nämligen att utifrån natur- och teknikvetenskapligt språkbruk experimentera 
med diffraktion som metodologi och därigenom uppmärksamma den mång-
fald av kunskaper och röster som är nödvändiga för att skapa hållbarhet som 
beaktar alla tre aspekterna av hållbar utveckling.  

Diffraktion är ett fysikaliskt begrepp som beskriver hur vågrörelser 
diffrakteras, delas upp och sprids, när vågen passerar en spalt eller smal 
öppning. Efter passagen interfererar vågrörelserna, de förstärker eller tar ut 
varandra. Genom att använda begreppet som metodologisk figuration vill jag 
uppmärksamma effekter av de olikheter och skillnader som har sin grund i 
ständigt pågående processer vilka formar våra föreställningsvärldar. Dessa 
föreställningsvärldar kommer till uttryck i människors berättelser om sina 
vardagspraktiker och bidrar till hur teknologi används och utvecklas. De ger 
förutsättningar för människors medskapande i hållbar utveckling. 
Avhandlingens karaktär är metodologisk och studierna kan ses som 
experiment som genomförs i några olika föreställningsvärldar och vardags-
praktiker. Jag har alltså valt att utgå från diffraktion som metodologi det vill 
säga feministisk teknovetenskap är mitt ramverk.  

Donna Haraway (1999, s. 320) ger följande beskrivning av diffraktion och 
hur den metodologiskt kan illustrera effekterna av olikheter:

“Diffraction does not produce ‘the same’ displaced, as reflection and 
refraction do. Diffraction is a mapping of interference, not of 
replication, reflection, or reproduction. A diffraction pattern does 
not map where differences appear, but rather maps where the effects
of difference appear”  

Diffraktion ger alltså möjlighet att visualisera olika berättelser och röster om 
hållbar utveckling. Det optiska fenomenet innebär dock inte ett passivt seende 
utan omfattar översättningar och tolkningar det vill säga alla ”ögon” är aktiva 
perceptuella system (Haraway, 1991, s. 190). Karteringen av diffraktions-
mönstret ger alltså möjligheter att utforska konsekvenser av olikheter och dess 
effekter. Diffraktion producerar olika mönster; den återspeglar inte.

Disposition

Avhandlingen består av fyra delar. Avsikten med denna första del är att ge en 
bakgrund till mitt val av ämne för avhandlingen och den miljö som fokuseras. 
Med utgångspunkt i en minnesberättelse från min skolrestaurang under första 
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hälften av 1970-talet ges i kapitel 1 en introduktion till måltidsverksamheten 
inom offentliga sektorn i Sverige och hur den är förknippad med diskussioner 
om hållbar utveckling. Kapitlet avslutas med ett stycke om motivation och 
problemformulering samt denna beskrivning av avhandlingens struktur. Med 
avstamp i Agenda 21 och hur dess tredelade definition av hållbar utveckling 
som ekologisk, ekonomisk och social har konsekvenser för till exempel 
delaktighet och jämställdhet, beskriver jag i kapitel 2 några av de försök till 
konkretisering av begreppet hållbar utveckling som gjorts. Dessa är valda i 
första hand med avseende på den rika industrialiserade världen.  

Del II består av kapitel 3 och 4 där jag tar upp teoretiska och 
metodologiska val och ställningstaganden. I kapitel 3 beskriver jag tre centrala 
feministiska epistemologier och argumenterar för feministisk teknovetenskap. 
Avslutningsvis, i kapitel 4, beskriver jag mitt val av diffraktion som metodo-
logisk ram för avhandlingen samt gör en genomgång av de metoder jag 
använt och hur jag relaterar dessa till diffraktion.

Del III utgör avhandlingens empiriska del. Den inleds med en prolog; Att
stå för maten, vilken följs av tre kapitel som vart och ett utgörs av en fristående 
studie. Studierna redovisas i kronologisk ordning och presenteras kortfattat 
nedan. Eftersom de är tänkta att kunna läsas fristående finns en del upprep-
ningar och överlappningar vad gäller metod- och bakgrundsbeskrivningar 
sinsemellan dessa kapitel och de två inledande delarna. Kapitel 5, 
Skolmåltidsproduktion i teknologivärderingsperspektiv, bygger på deltagande 
observation i en skolmåltidsmiljö och introducerar en modell för teknologi-
värdering som analysverktyg för hållbar teknologiutveckling i offentliga 
sektorns storkök. I kapitel 6, Förenkling genom komplexitet, undersöks 
förändringar i en kommunal måltidsorganisation och hur dessa relateras till 
teknologier och hållbar utveckling. Även här används teknologivärderings-
modellen från kapitel 5 för analysen. Det empiriska materialet utgörs främst av 
intervjuer med två kostchefer men består även av texter. Kapitel 7, Offentliga
storkök i det gröna folkhemmet – situerade kunskaper och deltagande, utgår från 
erfarenheterna, de situerade kunskaperna, hos två projektledare som arbetat 
med hållbar utveckling i offentliga sektorns måltidsproduktion. Liksom i 
kapitel 6 består empirin av intervjuer och texter. 

Avhandlingen avslutas med del IV som består av en sammanfattande 
redogörelse av resultaten från de olika studierna och en diskussion i för-
hållande till avhandlingens syften. 



Två Hållbar utveckling 

I det här kapitlet presenterar jag några av de försök till generell konkretisering 
av hållbar utveckling som gjorts, företrädesvis med inriktning på förhållanden 
i Sverige eller den industrialiserade delen av världen. I dagens svenska 
samhälle kan knappast någon ha undgått att höra talas om hållbar utveckling, 
ett begrepp som aktualiserades med Brundtlandrapporten eller, som den heter 
på svenska, Vår gemensamma framtid (Hägerhäll, 1988). Den är ett resultat av 
Världskommissionens för miljö och utveckling3 arbete och publicerades inför 
FN:s toppmöte i Rio de Janeiro 19874, Riokonferensen. Under 
Riokonferensen tecknades flera överenskommelser, bland andra Agenda 21, 
en dagordning för det 21:a århundradet, på grundval av vad som framkommit 
i Brundtlandrapporten. För att komma till rätta med de miljö- och 
fattigdomskriser världen stod och står inför innehåller Agenda 21 en räcka 
åtgärder som sammanfattas i begreppet hållbar utveckling. I Brundtland-
rapporten definieras begreppet som en utveckling som: 

 ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov” (Hägerhäll, 1988 s. 22).

Agenda 21 gör tydligt att hållbar utveckling vilar på tre ben, det ekologiska, 
det ekonomiska och det sociala, ömsesidigt beroende av varandra 
(Regeringens skrivelse 1992/93:13). 

Vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002, ett 
decennium efter mötet i Rio och Agenda 21:s tillkomst, stärktes inriktningen 
att utvecklingen skall vara hållbar i ekonomisk såväl som i social och miljö-
mässig bemärkelse. Till skillnad från i Riodeklarationen, tydliggjordes i 
motsvarande dokument från Johannesburg, Johannesburgdeklarationen
(Regeringens skrivelse 2002/03:29), att målet är integrering av sociala, 

                                                
3  Världskommissionens arbete leddes av Gro Harlem Brundtland, därav benämningen 

Brundtlandrapporten. 
4  United Nations Conference on Environment and Development; UNCED. 
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miljömässiga och ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling samt att dessa 
är ömsesidigt beroende och förstärkande Det finns väl grundade anledningar 
att anse att de faktiska, konkreta resultaten av ansträngningarna för hållbar 
utveckling hittills inte gett tillräckligt resultat. Under toppmötet gjordes 
ansatser att fokusera konkret handling och en genomförandeplan antogs med 
rekommendationer och kompletteringar för det fortsatta arbetet med Agenda 
21. I den svenska rapporteringen andas dock en viss besvikelse, till exempel 
skulle den dåvarande regeringen, under Göran Persson, velat se tydligare 
målsättningar inom den sociala dimensionen. Angående jämställdhet saknas 
”konkreta och förpliktande formuleringar” inom flera sakområden, bland 
annat energi, vatten och biologisk mångfald. Ett annat område där ett stort 
bakslag var nära var hälsa där motsättningarna rörde frågan om hälsoservice 
skulle ges i enlighet med mänskliga fri- och rättigheter eller enbart i 
överensstämmelse med ”nationella lagar och kulturella och religiösa 
värderingar”5. I sin skrivelse påpekar den tidigare regeringen också att 
”situationen för kvinnor, barn, äldre och funktionshindrade är generellt sett 
betydligt sämre än männens och måste i varje situation särskilt uppmärk-
sammas” (Regeringens skrivelse 2002/03:29). 

Agenda 21 – deltagande och jämställdhet 

Agenda 21 pekar ut ett flertal grupper vars roll i strävan efter hållbar 
utveckling bör stärkas. Bland dessa finns kvinnor, ideella föreningar, handel 
och industri samt forskarsamhällen. Det är värt att notera att män, till skillnad 
från kvinnor, över huvud taget inte nämns som en viktig grupp i arbetet för 
hållbar utveckling. Relationer mellan män och kvinnor uppmärksammas 
därmed inte heller.6 Genom att visa på nödvändigheten av åtgärder, inte bara 
ur ekologisk synvinkel utan även social och ekonomisk, och samtidigt lyfta 
fram grupper som normalt inte sitter i direkt beslutandeposition, betonar dock 
Agenda 21 gräsrotsperspektiv där människor ges möjlighet att involvera sig i 
skapandet och genomförandet av hållbara framtider. Det är dock värt att ha i 
åtanke att utgångspunkterna för människors handlande eller önskningar 
varierar beroende på situation eftersom varje individ kan vara underordnad i 
en situation men överordnad i en annan (Mouffe, 1992). Inga Michaeli (2000, 
s. 139) har studerat Agenda 21 som styrform i kommunal verksamhet och då 
särskilt tagit fasta på att ”engagemanget och kraften förväntades komma 

                                                
5  Resultatet blev en kompromiss där hälsoservice ska ges med hänsyn till båda dessa regelverk och 

samtidigt beakta resultat från relevanta FN-konferenser och –överenskommelser, se §54 i 
Johannesburgdeklarationen om hållbar utveckling (Regeringens skrivelse 2002/03:29). 

6  Elin Wihlborg och Karin Skill utvecklar detta ytterligare i Naturvårdsverkets rapport ”Jämställd 
hållbar framtid. Idéer och vardag i samspel” (Naturvårdsverket 2004). 
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underifrån, från människor i vardagslivet, medan kommunen skulle fungera 
som ’motor’, som ’katalysator’”. Rapporten visar att den typ av styrning som 
Michaeli menar att Agenda 21 innebär, aktualiserar motsättningen mellan två 
förhållningssätt; dels det administrativa systemets reglerande och distanserade 
syn på människor och dels de relationer och den tillit som byggs upp i nätverk 
av engagerade människor. Att individer ömsom kan befinna sig i överordnad 
eller jämlik och ömsom i underordnad position kan inträffa till exempel i 
kontaktytorna mellan de två förhållningssätt som Michaeli beskriver. 

Eftersom begrepp som hållbart samhälle och hållbar utveckling berör så 
många områden har frågor väckts om vilka kriterier som avgör om utveck-
lingen är hållbar, hur och var bedömning ska ske av vilka behov som ska 
uppfyllas och vem som ska göra det. Det tredelade perspektivet på hållbar 
utveckling bidrar till att uppmärksamma att jämställdhet är en förutsättning för 
hållbar utveckling och det blir därmed väsentligt att utreda på vilket sätt 
strävan efter hållbarhet och förmodat hållbara teknologier inverkar på levnads-
förutsättningarna för kvinnor och män. Annika Carlsson-Kanyama (1999) och 
Merritt Polk (1998) beskriver i sina respektive forskningsprojekt att kvinnors 
livsmönster generellt är mer resursbesparande än mäns. Utifrån dessa 
observationer tycks kvinnor ha en fördel inför de livsstilsförändringar som 
behövs för att uppnå hållbarhet. Samtidigt är det i allra högsta grad viktigt att 
förändra normer så att inte genussystemet reproduceras (Hirdman, 2001). 
Anita Larsson (2006) uppmärksammar problemet i en diskussion om hur 
jämställdhet kan integreras i samhällsplaneringen. Larsson skriver: 

”Om dagens situation, med olika villkor för män och kvinnor, tas för given 
i förslag till förändringar kan resultatet bli att man genom planeringen 
befäster denna situation snarare än förändrar den. Om i stället framtidens 
jämställda samhälle tas som utgångspunkt, det vill säga ett samhälle med 
färre skillnader mellan mäns och kvinnors livsvillkor, är det stor risk att 
kvinnors erfarenheter, önskningar och drömmar (byggda på dagens 
situation) negligeras” (Larsson, 2000, s. 30). 

Larsson vänder sig mot att när jämställdhet används i samhällsplaneringsarbete 
så är det vanligt att utgångspunkten är mäns respektive kvinnors skilda behov. 
Detta synsätt riskerar att förstärka förståelser om att människor av olika kön 
skulle ha olika men samtidigt oföränderliga, biologiskt bestämda behov. 
Larsson vill att erfarenheter, istället för behov, skall ges betydelse i planerings-
arbetet. Hon menar att användning av erfarenheter som begrepp för med sig 
en ökad förståelse av föränderlighet som stämmer bra överens med genus-
begreppet och dess föränderliga karaktär. Ett sådant synsätt blir intressant i 
diskussioner om hållbar utveckling där ju frågan om behov och vilka av dessa 
som skall tillfredsställas, hur det ska gå till och vem som har rätt att avgöra 
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dessa frågor, är aktuella. För att hålla öppet för föränderligheten och 
variationen i genusbegreppet förespråkar hon också att erfarenheter skall 
diskuteras mot bakgrund av ”begreppsparen reproduktion/obetalt arbete 
respektive produktion/betalt arbete”. Larsson menar att dessa idag kan 
”relateras till mäns och kvinnors traditionella erfarenheter. Samtidigt behöver 
de inte relateras till framtida föreställningar om vad som är manligt respektive 
kvinnligt” (Larsson, 2006, s. 34). Genom denna strategi undviks diskussion i 
termer av manligt och kvinnligt vilka hon menar inte bör kopplas ihop med 
begreppet genus (Larsson, 2006, s. 33). Tora Friberg (2005) har i sin forskning 
också studerat planerare i kommunal förvaltning och slagits av att det tycks 
finnas vissa likheter i hur miljö respektive jämställdhet integrerats i plan-
arbetet. Hon menar att eftersom kvinnor generellt verkar vara mer engagerade 
i miljöfrågor och jämställdhet än män så skulle banden mellan dessa frågor och 
det medborgarinflytande som eftersträvas enligt Agenda 21 kunna stärkas 
”med syfte att åstadkomma förändring […] och därmed utmana det 
tekniskt/ekonomiska perspektivet” (Friberg, 2005, s. 106). 

Slutsatsen måste bli att det inte duger att använda eller ens anpassa rådande 
värderingar; förändringar är nödvändiga och därför måste vi göra för-
flyttningar för att, som Rosi Braidotti (1994, s. 242) formulerar det; "redefine 
the rules of the game so as to make a difference and make that difference felt 
concretely". I det här sammanhanget är det reglerna i spelet hållbarhet som 
utforskas.

Det naturliga steget 

Flera ansatser till att konkretisera arbetet med hållbar utveckling har gjorts 
genom åren. Ungefär parallellt i tid med Brundtlandrapporten och FN:s 
toppmöte i Rio grundades stiftelsen Det naturliga steget (DNS) av läkaren och 
cancerforskaren Karl-Henrik Robèrt. Syftet med stiftelsen var att fokusera 
systemfelen och de underliggande orsakerna till de ökande miljöproblemen. 
Stiftelsen bedriver numera verksamhet internationellt med kontor i 12 länder 
runtom i världen, det rör sig företrädesvis om i-länder men representation 
finns även i Sydafrika och Brasilien. Stiftelsen har gjort sig relativt välkänd och 
vänder sig till företag och offentlig sektor med ambition att ställa om för 
hållbar utveckling. På den svenska hemsidan listas ett flertal internationella 
företag och svenska kommuner som anlitat Det naturliga steget. Inom DNS 
har Karl-Henrik Robèrt tillsammans med John Holmberg formulerat fyra 
systemvillkor (Det naturliga steget, 2006) för att ge en stadigare grund för 
definitionen av hållbar utveckling. För att ett långsiktigt hållbart samhälle skall 
uppnås måste samtliga fyra kriterier uppfyllas, dessa är följande: 
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I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk … 
… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden. 
… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion. 
… undanträngning genom överuttag eller manipulation. 
I det hållbara samhället hindras inte människor att systematiskt tillgodose 
sina behov 

Alla fyra villkoren skall tillmätas samma vikt och DNS hävdar också att de tre 
första villkoren inte är möjliga att uppfylla i längden om inte det fjärde 
uppnås. De tre första villkoren utgörs av naturvetenskapligt fastlagda begräns-
ningar i form av mätbara koncentrationer som inte ger stort utrymme för 
tolkningar eller förhandlingar. Att föröda mark och vatten är till exempel inte 
förenligt med det tredje villkoret. I det fjärde systemvillkoret stöder Robèrt 
och Holmberg sig på den chilenske ekonomen Manfred Max-Neef et al som 
har identifierat ett antal grundläggande behov som han menar att alla behov 
kan härledas ur (Max-Neef et al., 1989; Sundqvist, 2003). Sättet som dessa 
behov kan uppfyllas på varierar mellan olika kulturer och individer men själva 
behoven är allmänmänskliga. Bland dem finns uppskattning /tillgivenhet, del-
aktighet, kreativitet/skapande, förståelse/begriplighet samt identitet/mening7.
De är inte sinsemellan utbytbara och alla måste tillgodoses. Behoven kan 
tillfredsställas av olika typer av satisfierare (satisfiers) som i det långa loppet 
fungerar mer eller mindre effektivt, i vissa fall till och med ineffektivt då 
satisfieraren samtidigt som den tillfredsställer ett behov förhindrar att andra 
behov uppfylls. 

Ekologiska fotavtryck 

Analys med hjälp av ekologiska fotavtryck är ytterligare ett exempel på försök 
till konkretisering av vad hållbar utveckling innebär, det definieras som ett 
planeringsverktyg att använda för att översätta hållbarhet till handling 
(Wackernagel & Rees, 1996). I Sverige använder sig Världsnaturfonden av 
ekologiska fotavtryck i sitt undervisningsmaterial för skolelever. Ekologiska 
fotavtryck redogör för energi- och materialflöden till och från en avgränsad 
ekonomisk enhet, till exempel ett hushåll, en stad, en region eller en stat, och 
översätter flödet till motsvarande areal av land och vatten som krävs för att 
upprätthålla flödena. Analysmetoden grundar sig alltså på en beräkning av hur 
stor del av de ekologiska systemen en viss konsumtion innebär och medför ett 
synsätt där all mänsklig verksamhet ständigt är i förbindelse med och absolut 
beroende av miljöförutsättningarna. Mathis Wackernagel & William Rees 
(1996, s. 4) skriver: 
                                                
7  Översättningarna är hämtade ifrån Hallsbergs kommuns lokala Agenda 21 (Hallsbergs kommun 2000). 
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”sustainability requires that our emphasis shift from ”managing resources” 
to ”managing ourselves”, that we learn to live as a part of nature”. 

Författarna, amerikanska forskare inom samhällsplanering, är själva medvetna 
om att den ekologiska hållbarheten, åtminstone begreppsmässigt, är den 
”enkla” delen i hållbar utveckling, de sociala och ekonomiska aspekterna är 
betydligt svårare att komma till tals med. De sätter dock hopp till medborgar-
medverkan i planeringsprocesser och menar att samhället måste försöka förstå 
hur dagens beslut om livskvalitet inverkar på det ekologiska risktagandet gent-
emot framtida generationer. Även Wackernagel & Rees hänvisar till de 
grundläggande behoven enligt Manfred Max-Neef et al (1989) och ser dessa 
som användbara för en dialog mellan samhällsmedborgare och planerare.  

Wackernagel och Rees inser dock att det inte går att förlita sig på att 
människor ska göra moraliskt ansvarsfulla överväganden om samtida 
livskvalitet i förhållande till framtida generationers livsmiljö utan menar att det 
måste göras uppenbart att vi har mer att vinna än att förlora på att ändra vårt 
sätt att leva. Deras resonemang vänder sig tydligt till människor i den 
industrialiserade västvärlden (eller ”Nord” för att använda en annan 
motsvarande terminologi). Men det är värt att beakta att även i den så kallade 
rika världen finns enorma klyftor mellan grupper av människor med avseende 
på inkomst, utbildning och samhällsetablering. Det deltagande i planerings-
processer som Wackernagel och Rees för fram ställer stora krav på 
möjligheterna att kompensera för dessa skillnader för att det ska bli fråga om 
någon form av jämlikhet i deltagandet. De diskuterar de etablerade tanke-
mönster som motarbetar deras förhoppningar, bland annat det natur-
vetenskapliga dualistiska tänkandet som stammar från upplysningsfilosofen 
René Descartes, där hjärnan, tänkandet, är skilt från kroppen, materien. Detta 
normerande åtskillnadstänkande gör att vi har svårt att uppfatta vårt totala 
beroende av ekosfären, som Wackernagel & Rees (1996, s. 140) uttrycker 
det: 

”we do not have a body, we are a body; we are not surrounded by an 
”environment”, we are an intimate part of the ecosphere”. 

Deras förhoppning är att ekologiska fotavtryck, till skillnad från gängse 
miljöanalyser, skall öppna för en förståelse av att det inte handlar om ”the 
impact of people on nature, but rather the dominant role of humans in
nature” (ibid).  
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Rättvist miljöutrymme 

Ytterligare ett bidrag till konkretiseringen av rättvis hushållning och 
fördelning av de ekologiska resurserna ges genom begreppet "rättvist miljöut-
rymme" som arbetats fram inom miljöorganisationen Friends of the Earth 
International. Dess svenska avdelning, Miljöförbundet Jordens Vänner, har i 
skriften Mål och beräkningar för ett hållbart Sverige, publicerat en redogörelse för 
hur stor mark- och vattenanvändning, konsumtion av olika råmaterial samt 
vilka utsläppsmängder en svensk kan kosta på sig år 2010 respektive år 2050 
(Eriksson, 1997). Rättvist miljöutrymme uppvisar en del likheter med 
ekologiska fotavtryck, de båda begreppen uppstod under samma tidsperiod 
och har i viss mån inspirerats av samma källor. Rättvist miljöutrymme 
definieras som den mängd resurser som kan användas för ett lands befolkning 
utan att tvinga andra människor i världen, nu eller i framtiden, att nöja sig 
med mindre. Författarna kommenterar att ingen av de två termerna i 
begreppet kan ges en naturvetenskapligt exakt definition. de skriver; 

”Miljöutrymmet är den förbrukning av naturresurser och de därmed 
sammanhängande utsläppen som kan vara acceptabel, utan att äventyra den 
biologiska mångfalden eller framtida generationers möjligheter att försörja 
sig. Gränserna för denna förbrukning och dessa utsläpp känner man inte, 
man kan bara göra informerade bedömningar. [… ] 
Rättvisan uttrycks i vårt arbete genom att varje land eller region har rätt till 
samma miljöutrymme, räknat som genomsnitt per invånare. I verkligheten 
kräver rättvisa förstås också något slag av likställighet mellan människor och 
grupper i ett samhälle” (Eriksson, 1997, s. 5-6). 

Resultatet av deras analys innebär bland annat att vi i Sverige skulle behöva 
halvera energikonsumtionen och bara använda tiondelen så mycket 
nyproducerade metaller, vi skulle åka mer kollektivt (dock sällan med flyg-
plan) men ändå kunna köra bil till svårtillgängliga resmål, allt i förhållande till 
situationen i mitten av 1990-talet. Att det svenska samhället knappast rört sig i 
rätt riktning sedan dess är inte alltför svårt att konstatera8. Miljöförbundet 
Jordens Vänner har också gjort en redovisning av vilka konsekvenser 
omställningen kunde tänkas få för tre typhushåll under tiden fram till 2010 
(Mattsson, 1998). Tydligheten i dessa kommer sig till stor del av att villkoren 
(återigen) anges i mätbara värden som inte får överskridas men beskrivningen 
av typhushållen ger också praktisk mening åt villkoren. Det senare tror jag 

                                                
8  I december 2006 rapporterades till exempel forskningsresultat som visade på att koldioxidutsläppen i 

Norrbotten dubblerats under den senaste tioårsperioden, en ökning som i första hand kunde härledas 
till ökade utsläpp från industrin (Vetenskapsradion 061218). 



16 Del I 

kan ha stor betydelse för att de faktiskt skulle kunna uppfyllas, det är väsentligt 
att vi, de människor det hela handlar om, kan skapa oss någorlunda upp-
fattning om hur vår vardag hänger ihop med övergripande, ofta abstrakta, 
begrepp, mål och villkor. 

Hållbar utveckling i praktiken 

Både de ekologiska fotavtrycken och det rättvisa miljöutrymmet saknar i 
dagsläget praktiska uttolkare i större skala utan tjänar i bästa fall som 
inspirationskälla för enskilda och mer eller mindre stora grupper i samhället. 
Förhoppningsvis tar även makthavare; beslutsfattare och planerare, i någon 
mån intryck av den här typen av konkretiseringar av hållbar utveckling men 
ännu lyser det praktiska handlandet med sin frånvaro. Så länge den förda 
politiken inte ger större incitament till exempel med avseende på minskning 
av energiförbrukning och flygresor är det svårt att tro att mängden enskilda 
medborgare som väljer att leva utifrån principer om ekologiska fotavtryck 
eller rättvist miljöutrymme kommer att uppgå till den kritiska massa som 
skulle behövas för att genom medborgarinflytande förändra rådande 
förutsättningar för hela samhället att handla i enlighet med hållbar utveckling. 

Den praktiska konkretiseringen av rättvis hantering av ekonomiska och 
sociala resurser är uppenbart en svår uppgift som få vågat sig på. I 
Brundtlandrapporten går det att ana starka förhoppningar på att ökad tillväxt 
skall ge en större kaka att fördela. Även om förhoppningarna om ökad tillväxt 
uppfylls är det inte självklart att fördelningen blir rättvis, det gör det bara 
möjligt för de fattiga att få lite mer utan att de rika för den skull behöver 
förändra sin livsstil. Dessutom förväntas tillväxten förse oss med resurser att 
förbättra teknik och miljöhantering så att vi skall kunna bemästra de problem 
som nu tornar upp sig. Dessa förhoppningar pekar i riktning mot Wolfgang 
Sachs vision av hur vår framtida överlevnad kan tolkas som en fråga om 
teknologiskt management; att med så hög hastighet som möjligt fara fram 
längs hållbarhetens yttersta gräns, på kanten till katastrofernas avgrund, 
ständigt övervakande, testande och manövrerande för att uppnå maximalt 
utnyttjande av jordens resurser (Sachs, 1993). Ett sådant förhållningssätt går 
stick i stäv med utgångspunkterna för begreppen ekologiska fotavtryck och 
rättvist miljöutrymme som de redovisats ovan. Det stämmer däremot väl 
överens med Vandana Shivas (1993) beskrivning av hur modern vetenskap 
behandlar jorden som en tom och passiv behållare, redo att fyllas av 
människans senaste påfund. Shiva påpekar att med det dualistiska sättet att dela 
in världen betraktas naturen (liksom kvinnan) som underordnad och passiv 
trots att naturens starka sida i själva verket är aktivitet. En given slutsats av 
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hennes resonemang blir att naturen med all säkerhet kommer att reagera på 
sådana typer av manipulation och då inte bara på de (kontrollerade) sätt som 
avsetts.

De stora utmaningarna – integration av kunskap och perspektiv 

Utifrån rådande normer inom vetenskapssamhället kan det framstå som en 
utmaning att kunna tänja och manövrera biologins gränser, sådana aktiviteter 
kan lätt tolkas som lösningar på de problem som hotar vår existens. I 
Wolfgang Sachs metafor (i ovanstående avsnitt) är det samtidigt just detta 
tänjande av gränserna som skapar problemen, hans alternativa vision ger en 
bild av hur vi i stället med maklig framstegstakt skulle kunna leva ett drägligt 
liv, på tillräckligt avstånd från katastrofernas brant, utan att jaga efter ständigt 
ökande produktion och resursutnyttjande. Återigen speglas utmaningen för 
forskarna att inte se sig själva som enbart producenter av problemlösningar 
utan också som delaktiga i problemen (Gulbrandsen, 1995a). 

Elisabeth Corell och Henriette Söderberg (2005, s. 32) beskriver hur: 

”den stora utmaningen med hållbar utveckling ligger i att integrera 
kunskap, perspektiv, världsuppfattningar, tidsuppfattningar och implemen-
teringsstrategier”.

Det är ett synsätt som korresponderar väl med den förändringspotential som 
ligger i feministisk forskning med utgångspunkt i Donna Haraways begrepp 
situated knowledges; situerade kunskaper (Haraway, 1991, s. 188). Begreppet 
beskrivs närmre på sid. 38 och 41 men innebär kortfattat att kunskaper förstås 
som ofullständiga och alltid är beroende av kunskapsbärarens historia, 
sammanhang och den situation som för närvarande råder. Corell och 
Söderberg uppmärksammar att begreppet hållbar utveckling kan medföra en 
urvattning av miljöfrågan när tillståndet i miljön inte diskuteras som en 
enskild fråga utan sätts i samband med tillståndet i samhället. De argumenterar 
dock emot denna åsikt genom att anföra att: 

”miljöfrågan knappast får någon acceptabel lösning utan att man tar hänsyn 
till att den är mångdimensionell. Den griper in i människors vardagsliv, 
representerar grunder för existens och påverkar också hur vi organiserat och 
organiserar oss på samhällsnivå” (Corell & Söderberg, 2005, s. 32). 

I Sverige har arbetet med ekologiskt hållbar utveckling resulterat i 16 
miljömål (Prop. 1997/98:145) som beskriver ”den kvalitet och det tillstånd 
för Sveriges miljö och dess natur och kulturresurser som betraktas som 
ekologiskt hållbara på lång sikt” (Corell & Söderberg, 2005, s. 14). 
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Miljömålen, till exempel ”frisk luft”, ”grundvatten av god kvalitet”, ”ett rikt 
odlingslandskap” och ”god bebyggd miljö” består vart och ett av ett antal 
delmål och är också definierade på länsnivå och i viss mån på kommunal nivå. 
Vid preciseringen av delmål blir integreringen av sociala och ekonomiska 
aspekter på hållbar utveckling nödvändig, att enbart utgå från vad som ur 
ekologisk aspekt är önskvärt att uppnå inom till exempel en viss tidsperiod 
kan bli kontraproduktivt om det innebär omöjliga förutsättningar för 
människors vardagsliv. Corell och Söderberg ger som exempel ett delmål till 
miljömålet ”Frisk luft”. Det är definierat genom årsmedelvärdet för 
kvävedioxid år 2010 som inte får överstiga 20 mikrogram/m3, vilket 
formulerats med hänsyn till vad som kan betraktas som ekonomiskt rimligt. 
De påpekar också att sådana formuleringar, tillsammans med samhällsveten-
skaplig inverkan på delmålen, väcker frågor om vem som ska tillmätas rätt att 
bestämma en sådan definition, utifrån vilken vetenskaplig skola eller vilka 
livserfarenheter.

De exempel på försök till konkretiseringar som jag presenterat här utgör 
naturligtvis bara en liten del av alla de ansträngningar som gjorts med 
avseende på hållbar utveckling. Jag har valt att lyfta fram försök med 
övergripande perspektiv på vad hållbar utveckling kan innebära i fråga om 
förändring av grundläggande synsätt och förutsättningar i vardagslivet för 
människor i den industrialiserade världen, Nord, och specifikt Sverige. Den 
integrering av samtliga tre aspekter av hållbar utveckling som med 
Johannesburgdeklarationen gjorts explicit har varit och är fortfarande svår att 
genomföra i praktiken. För mitt forskningsarbete har jag därför valt att, utöver 
Agenda 21, huvudsakligen relatera till Det Naturliga Stegets beskrivning av 
hållbar utveckling som fått praktisk användning genom en bred politisk 
förankring i kombination med avgränsade definitioner även med avseende på 
sociala och ekonomiska perspektiv. De övergripande perspektiven i de 
exempel jag tagit upp tydliggör behovet av integrering vilket också stöds av 
Corells & Söderbergs (2005, s. 32) konkluderande uppfattning om att 
utmaningen ligger i att ”integrera kunskap, perspektiv, världsuppfattningar, 
tidsuppfattningar och implementeringsstrategier”. De redogör för hur det 
parallellt måste finnas dels ett tidsperspektiv, förankrat i nutida vardagsliv men 
med medveten framtida fokusering, dels ett fysiskt perspektiv, där hållbar 
utveckling skapas utifrån platsens villkor, med förståelse för att vardagslivets 
funktioner i närmiljön är beroende av omlandet och nationella förhållanden är 
beroende av internationella skeenden. 
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Utifrån en så mångfasetterad grundinställning menar jag att feministisk tekno-
vetenskap9 har potential att erbjuda åtminstone delar av vad som krävs för att 
konkret och praktiskt åstadkomma förändringar för hållbar utveckling. Mål-
tidsproduktionen i offentliga sektorn är väl integrerad i en komplex väv av 
teknologiska såväl som sociokulturella och ekonomiska förhållanden. Den 
utgör därför en bra bas för att undersöka hållbar utveckling med utgångspunkt 
i feministisk teknovetenskap. Genom att fokusera innebörden av hållbarhet 
och bibringa feministiska perspektiv kan nya förståelser – nya teknologier – 
formas i syfte att lösa gamla problem, förorsakade av gamla förståelser – gamla 
teknologier (Shiva, 1989; Hartcourt, 1994; Braidotti, Charkiewicz, Häusler & 
Wieringa, 1994). 

                                                
9  Se Bruno Latour (1987) för en diskussion om begreppet teknovetenskap och Donna Haraway (1997b) 

för en feministisk diskussion om begreppet.  
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Tre Feministiska vetenskapspositioner 

Som jag antydde i den inledande berättelsen eller minnesbilden av 
skolmatsalen i min låg- och mellanstadieskola, har jag under en stor del av 
mitt liv varit engagerad inom olika delar av miljörörelsen. Under 
högstadietiden var det debatten och folkomröstningen om kärnkraft som stod 
i fokus. Folkkampanjen mot kärnkraft fångade då självklart mitt engagemang 
eftersom den enligt min uppfattning gav största utrymmet för den kreativitet 
och de alternativ som jag då, liksom nu, menar är nödvändiga för att 
åstadkomma hållbar utveckling globalt. Kanske bidrog samtidigt mina 
lärdomar om kärnkraftsteknologi och dess inverkan på ekologiska och 
demokratiska sammanhang till att jag för en tid såg just teknikvetenskap som 
något jag absolut inte skulle ägna mig åt. När jag några år efter gymnasiet fick 
veta att det fanns en ny civilingenjörsutbildning där miljöfrågorna skulle spela 
en framträdande roll kom jag dock på nya tankar. Det framstod som mer 
intressant att skaffa sig legitimitet att påverka teknikutvecklingen inifrån än att 
ställa sig utanför och peka ut brister. Tankarna omvandlades till handling och 
jag flyttade från sydvästra till nordöstra Sverige. 

Min förhoppning var att utbildningen skulle ge mig redskap och position 
för att kunna bidra till förändringar för en bättre värld. Enkelt uttryckt ville 
jag vara med och rädda världen. Kanske finns de som tycker att denna min 
önskan är alltför pinsamt naiv och pompös att uttrycka här men jag vill hävda 
att den är av intresse för den har kontakt med min fortsatta utbildningsväg och 
mitt val att ägna mig åt feministisk teknovetenskap. Som färdig civilingenjör i 
samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot samhällsplanering insåg jag att 
grundutbildningen inte erbjudit mig de kunskaper och alternativa ingenjörs-
färdigheter jag hoppats på. Jag saknade en diskussion om varför vi som 
civilingenjörer förväntas leverera vissa lösningar och inte andra, utifrån vilka 
perspektiv och förutsättningar utvecklas de teknologier som sedan styr och 
påverkar stora delar av det samhälle som alla har rätt till? Fortfarande grundade 
sig utbildningen på traditionell ingenjörskonst utan större utrymme för 
nytänkande och diskussion kring teknologianvändning och –utveckling i ett 
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vidare perspektiv; vad åstadkoms, vad blir resultatet, utöver den direkta 
problemlösning jag som ingenjör är satt att utföra? 

Dessa frågor är i allra högsta grad relevanta för mig som civilingenjör, trots 
att de knappast någon gång diskuterades under hela min utbildning. De få 
gånger det hände var det inte i uttryckligt syfte att diskutera epistemologi och 
mitt starkaste minne av dessa tillfällen är hur lärarens fråga ”Vad tror ni om 
detta?” väckte stark irritation hos ett flertal av mina kurskamrater över att vi 
plötsligt förväntades ha åsikter om något som läraren borde presentera fakta 
om. Ämnet var nu inte matematiska teorier eller värmelärakonstanter, som det 
även för en teknolog kan vara ganska svårt att ha någon djupare åsikt om, 
utan restproduktteknik som ju ur flertalet vinklar varit uppe till diskussion och 
åsiktsutbyte i samhällsdebatten, både före och efter händelsen i klassrummet. 
Mina kurskamraters reaktion uppfattar jag dels som orsakad av den stress som 
upplevdes i utbildningen, där fanns knappast någon tid för funderingar och 
reflektion, men också som uttryck för det förhållningssätt som jag menar mer 
eller mindre genomsyrade utbildningen och den gängse föreställningen om 
civilingenjörer som yrkeskategori. Den traditionella natur- och 
teknikvetenskapen vilar på en epistemologisk grund av positivism, Sharon 
Traweek (1988) ger tydliga exempel på detta i sin beskrivning av fysik-
utbildningen i Japan respektive USA och hur noviser skolas in i en särskild 
kultur och förhållningssätt. Till normalbilden av civilingenjörer hör också att 
vi skall förhålla oss värdeneutrala och presentera lösningar enligt de problem-
formuleringar och kriterier som politiker, företagsledningar eller andra satt 
upp.

Naturligtvis medför utbildningen en vetskap om att vår verksamhet 
innebär förändringar i samhället, det är ju oftast det som är meningen, men 
vilka epistemologiska traditioner som styr vår kunskaps- och lösnings-
produktion är knappast föremål för diskussion, det kommer inte på tentan. 
Generellt blir då civilingenjörers diskussioner om den ena eller andra 
lösningen begränsad till att gälla sådant (i och för sig nog så viktigt) som vilken 
säkerhetsfaktor som ska gälla eller hur de geotekniska undersökningsresultaten 
ska tolkas. Konsekvenserna av civilingenjörers verksamhet i samhället, även 
bortsett från felaktiga val av säkerhetsfaktorer och geotekniska under-
sökningar, är tillräckligt stora och styrande för att epistemologiska och därmed 
även metodologiska överväganden borde vara föremål för diskussion bland 
ingenjörer och teknikvetare. Med detta sagt vill jag också understryka att 
civilingenjörskåren självklart innehåller många eftertänksamma, insiktsfulla 
och praktiskt kunniga människor med förmåga att se sitt värv i fler perspektiv 
än problemlösandets. Men eftersom dessa egenskaper och kvaliteter inte är 
nödvändiga för att ta sig igenom den till största delen mycket teoretiska 
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utbildningen blir de heller inte föremål för diskussion eller uppmärksamhet i 
någon större utsträckning. 

Mot bakgrund av både de aktuella världsomspännande hoten mot 
försörjning och överlevnad, som ofta orsakats av teknologier, och den tilltro 
som samtidigt finns på teknologier som räddningen undan dessa hot, menar 
jag att det finns ett stort behov av att ingenjörer och teknikvetare grundar sin 
verksamhet i epistemologier som svarar mot kravet att kunna bidra till 
formandet av hållbara lösningar på dagens överlevnadskriser. Inspiration till 
sådana epistemologier står att finna bland annat inom feministisk teknoveten-
skap vilket jag kommer att illustrera i detta arbete. 

Ett eget dekonstruktionsprojekt? 

Den feministiska forskning som producerats sedan 1970-talet dominerades i 
början av ett dekonstruktionsprojekt i avsikt att avslöja, dekonstruera, den 
uteslutning av kvinnor och kvinnors samhällsinsatser som sker i det 
normerade vardagstänkandet likväl som inom vetenskapsproduktionen. 
Resultaten av denna forskning, förståelser av hur kvinnor osynliggjorts men 
också hur, var och i vilka sammanhang de synliggjorts visade att: 

”kvinnor uppmärksammas, och iakttagelser tolkas, i relation till män. Detta 
innebär att kvinnorna endast delvis blir synliga, och att denna del uppfattas 
genom det mansdominerade könssystemets filter” (Saarinen, 1989, s. 63). 

För många blev konsekvensen av dessa nya kunskaper ett konstruktions-
projekt, ”kvinnoperspektivet” nyttjades för att utveckla tolkningar och 
begrepp för forskning utifrån kvinnors villkor. Resultaten från denna 
forskning medförde att könsbegreppet inte enbart kunde ses som en biologiskt 
fastslagen variabel10 utan även som en socialt styrt och styrande - men 
förändringsbar! - konstruktion. Med genusbegreppet som ett användbart 
verktyg för att förklara både samhällsstrukturer och relationer mellan kvinnor 
och män startade det Aino Saarinen kallar för interventionsprojektet11. Hon 
beskriver en förflyttning från dekonstruktionsprojekt till konstruktionsprojekt
som övergår i interventionsprojekt men inte i linjär mening utan som en 
spiralrörelse, ständigt återvändande till de ursprungliga kvinnocentrerade 
frågeställningarna. Saarinen menar att detta återvändande är fruktbart men att 
ett av skälen till det är att: 
                                                
10  Med tanke på att även vår uppfattning om biologi påverkas av samhälleliga skeenden och, inte minst, 

teknisk och medicinsk utveckling, vill jag påpeka att inte heller biologiskt kön går att uppfatta som 
definitivt bestämt. 

11  Se även Ewa Gunnarssons genomgång av feministisk forskning och dess betydelse för förändrings-
skapande forskningsverksamhet (Gunnarsson 2006). 
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”den feministiska forskningen bör påbörja ett eget dekonstrueringsprojekt. 
Vi har kanske skäl att reflektera över i vilken grad vi själva riskerar att 
upprepa [ ] ’tricks’ som dualismer, universaliseringar och så vidare” 
(Saarinen, 1989, s. 65).

I min mening är Saarinens förslag, om än snart 20 år gammalt, ständigt 
aktuellt. Det är frestande att kunna presentera resultat som kan omformuleras i 
tabeller eller matriser som definierade kategorier. Vårt komplexa samhälle 
medför att vi, både som samhällsmedborgare och forskare, i alla möjliga och 
omöjliga sammanhang skall ta ställning till mer eller mindre avgörande val-
möjligheter och problemställningar. Att utifrån forskning kunna hävda 
generella svar på komplexa problem utgör därför en lockelse som ibland är 
nödvändig men som jag menar alltid kräver ett mått av den ansvarighet, 
accountability (Haraway, 1991; Suchman, 2002). Ansvarigheten är inte minst 
viktig inom det teknik- och naturvetenskapliga forskningsfältet. 

Teknik- och naturvetenskap och genusforskning 

Med basen i naturlagar och, som det kan tyckas, könsneutrala konstruktioner 
och teknologier antas ibland teknik- och naturvetenskaplig forskning stå 
utanför anklagelser från det feministiska forskarsamhället om att inte ta hänsyn 
till de två studieobjekt som genusforskningen, enligt rapporten Genusforsk-
ningens relevans, generellt ägnat intresse (Trojer et al, 2000). De två generella 
studieobjekten är: 

• ”kvinnor/män/kön/genus/köns- och maktrelationer 
• vetenskapens kunskapsprocesser/dess teori- och metodinnehåll” (Trojer et al., 

2000, s. 6) 12

I rapporten visar dock både Carin Dackman (2000) och Christina Mörtberg 
(2000) att könsneutrala antaganden är felaktiga. Dackman diskuterar till 
exempel betydelsen av språk och metaforer inom naturvetenskapen, hur dessa 
bidrar i berättelser som inverkar i problemformulering och påverkar 
forskningsresultat (Dackman, 2000). Christina Mörtberg uppmärksammar hur 
teknologiutvecklingen idag inom flera prioriterade områden försiggår med 
krympande avstånd mellan testning och marknadsfärdig produkt, på ett sådant 
sätt att vi som samhällsmedborgare kan sägas ingå i omfattande fullskaleförsök 

                                                
12  Britt-Marie Thurén (2003) har gjort en senare genomgång av svensk genusforskning men för att 

uppmärksamma dess två studieobjekt utnyttjar jag här de distinktioner och referenser som Trojer 
diskuterar. 
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där vi inte tillfrågats om medgivande eller på annat sätt är informerade om vad 
som pågår. Samtidigt finns exempel där den minskande klyftan mellan teknisk 
forskning och medborgarsamhälle resulterar i krav eller önskningar från 
allmänheten att snarast kunna omfattas av resultaten (Mörtberg, 2000). 

Även om teknik har inneburit stora positiva förändringar har (ibland samma) 
teknik, direkt eller indirekt via sitt teknologiska sammanhang, också fått 
förödande negativa konsekvenser. Omfattande kritisk forskning inom 
vetenskaps- och teknologistudiefältet har behandlat orsaker till och samband 
mellan forskning, teknikutveckling och deras oväntade negativa följder. I sin 
beskrivning av tekniska systems och artefakters politiska innebörd ger till 
exempel Langdon Winner (1985) en djupare förklaring till varför det finns 
anledning att se bortom teknikens tekniska egenskaper, att följa dessa till det 
samhälle som ska anpassa och anpassas till teknologin och det tekniska 
systemet. Winner gör en uppdelning av teknologi i sådan som kräver vissa 
förutsättningar för att alls fungera (likt en cykel behöver hjul för att rulla) och 
sådan som medför flexibilitet i utformning och anpassning efter förut-
sättningarna. Han påpekar också att den eventuella flexibiliteten naturligtvis är 
som störst i utvecklingsskedet och att det sällan handlar om att en teknologi 
kan hänföras till antingen den ena eller andra typen utan att det ofta finns en 
blandning av absoluta krav och flexibilitet. 

Dessa krav och flexibiliteter medför politiska avgöranden som får 
konsekvenser för samhällsinriktningen i stort, viss teknologi kräver till 
exempel övervakningseliter med maktbefogenheter medan annan teknologi 
ger utrymme för decentraliserat ansvar. De får också konsekvenser för 
människors dagliga liv, hur vi kommunicerar, bor, reser, arbetar, äter etc. 
under lång tid framöver. Winner visar därmed hur teknologier ordnar våra 
liv, ofta långt utöver den begränsade problemställning som tekniken i första 
hand antas svara mot. Han visar också att det är omöjligt att göra politiskt och 
moraliskt giltiga teknologivärderingar om värderingsverktyget saknar uttryck 
för betydelsen, konsekvenserna, av teknikens utformning i och inverkan på de 
sammanhang den sätts i. Mot den bakgrunden är jag intresserad av hur en 
metod för teknologivärdering med aspekter på hållbar utveckling skulle kunna 
fungera så att till exempel rekommendationerna från Colin Fudge och Janet 
Rowe (2000), om att sätta expertkunskaper i icke-reduktionistiska 
sammanhang, kan komma till uttryck i teknologiutvecklingsprocessen inom 
offentlig sektors måltidsproduktion. Feministisk teknologivärdering skulle 
kunna visa på andra lösningar och möjligheter än så kallad tech-fix, det vill 
säga att ytterligare teknik åberopas som problemlösare, oberoende av vilka 
strukturer problemen härleds ur. Att "mer av samma" inte åstadkommer 
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varaktiga, hållbara, lösningar på problem orsakade av teknologiutveckling är i 
dagens samhälle alltmer uppenbart. 

Corlann Gee Bush (1983) utvecklade sin teknologivärderingsmodell 
utifrån insikten att teknikutveckling berör fler aspekter, människor, 
funktioner och förhållanden än det primära problem den ska avhjälpa. 
Teknologivärderingsmodellen beskrivs närmre på sidorna 51ff., 64ff. och 80ff. 
Som exempel använder hon kylskåpet vilket utvecklades som en biprodukt i 
samband med försök att hitta behandlingsmetoder mot malaria13. Kylskåpet är 
inte bara ett sätt att förvara mat (eller andra kylvaror), det påverkar människors 
vardag i långt vidare utsträckning. Det ger upphov till nya produkter och 
konsumtionsmönster. Det kräver kontinuerlig ström-/energiförsörjning, det 
medför nya metoder för hantering (skörd, förpackning, transport, tillagning) 
av livsmedel. Det innebar att gamla tekniker och kunskaper ersattes. Det 
påverkar mathållningen, livsmedelsproduktionen, handel, tillverkningsindustri 
och avfallshantering. Listan kan göras lång! Konsekvenserna påverkar 
förutsättningarna för hållbar utveckling. Dessutom påverkas människor olika, 
deras ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang spelar roll för vilka 
konsekvenser tekniken får i deras vardagsliv. 

Bush menar att det feministiska samhällsinriktade förändringsarbetet varit 
framgångsrikt därför att feminister utvecklat förmågan att tänka bort och tänka 
om ("unthink" respektive "rethink") allmänna förståelser av begrepp och 
företeelser. Samma slags tänkande anser hon bör prägla feministisk teknik-
värdering, som metodologiskt borde kunna utvecklas till teknologivärdering14.
Genom att använda begreppet "teknologi-" (istället för "teknik-") vill jag 
vidga gränserna för vad som ska värderas. Teknik ingår i teknologier som 
påverkar, och ibland skapar nya, sociala, ekologiska, ekonomiska och 
kulturella relationer. Ett exempel på detta visar Donna Haraway i sin 
beskrivning av blöjnålens alla kontexter (Haraway, 2000, s. 104-05). Corlann 
Gee Bushs intention var att forma en metodologi för att (om)definiera 
företeelser i vår omvärld på ett sätt som gör det lättare att peka ut skevheter 
och missförhållanden i dominerande eller för-givet-tagna uppfattningar. 
Hennes tankegångar blir användbara i teknologiutvecklingsprocessen, inte 
bara för att i efterhand bli varse misstagen, utan för att på förhand kunna 
upptäcka de möjliga konsekvenserna, positiva såväl som negativa. 

Nationalencyklopedin definierar teknik och teknologi15 enligt följande: 

                                                
13  Kylskåpet som biprodukt till malariabekämpning kan ses som ett exempel på Thomas Kuhns tes att 

vetenskaplig utveckling knappast går att se som en gradvis tillväxt (Kuhn, 1979, s. 16). 
14  Med teknologi menar jag "läran om tekniken" (enligt Nationalencyklopedins definition) till vilken jag 

räknar teknikens vidare konsekvenser. 
15  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=325428 Nationalencyklopedin 2002-08-12. 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=325428
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teknik: sammanfattande benämning på alla människans metoder att 
tillfredsställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål 
teknologi: eg. systematisk framställning,… läran om tekniken, särskilt läran 
om industriella tillverkningsmetoder 

I kontrast till dessa defnitioner vill jag använda den som Bush föreslagit vilken 
tydliggör att teknologi och följaktligen teknologiutveckling, är värdeladdade 
företeelser:

Technology is a form of human cultural activity that applies the principles 
of science and mechanics to the solution of problems. It includes the 
resources, tools, processes, personnel, and systems developed to perform 
tasks and create immediate particular, and personal and/or competitive 
advantages in a given ecological, economic, and social context (Bush, 1983, 
s. 164)16.

Teknik- och naturvetenskaperna, tillsammans med relaterad forskning, har 
uppenbara konsekvenser för alla samhällen och dess invånare över hela 
Jorden, både vad gäller uppfattningar om dessa och de på plats upplevda 
verkligheterna. Att konsekvenserna inte alltid varit av godo är lika uppenbart 
som att vissa grupper och samhällen tenderar att gynnas mer och oftare än 
andra, som till och med direkt missgynnas och snarare drabbas av teknologi-
utvecklingens baksidor än får del av dess så kallade framsteg. Evelyn Fox 
Keller (1992) har liknat vetenskaplig kunskap vid en kraft och som sådan, 
enligt fysikens grundförutsättningar, bärare av både storlek och riktning. Åt 
vilket håll, med vilken syftning, vi styr vår forskning har därmed avgörande 
betydelse för vilka konsekvenser den får. Mot den bakgrunden är båda de 
nämnda studieobjekten: ”kvinnor/män/kön/genus/köns- och makt-
relationer” samt ”vetenskapens kunskapsprocesser/dess teori- och metod-
innehåll” (Trojer et al., 2000, s. 6) -  fullt giltiga även inom teknik- och 
naturvetenskaplig forskning och det finns starka skäl att medvetet överväga 
både riktning och kraft hos den forskning vi är delaktiga i. I den här 
avhandlingen ägnar jag mig i första hand åt det andra studieobjektet; 
vetenskapens kunskapsprocesser, dess teori- och metodinnehåll. Mina 
utgångspunkter i detta beskriver jag i det följande. 

                                                
16  Citatet är ursprungligen hämtat från Bush (1981). 
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Den teoretiska grunden – ett ramverk 

För att rymma den teoretiska grunden behövs en metodologi eller, som Sue 
Wise & Liz Stanley (1990) uttrycker det; ett ramverk. Metodologin skall 
förstås som ett sätt att använda teorierna, ett sätt som ger utrymme för den syn 
på kunskapsbärare och kunskapslegitimitet som teorierna förmedlar, vem som 
kan antas ha kunskap och vad som räknas som kunskap (Harding, 1986; 
1987). Sandra Harding (1986, 1987) menar att en anledning till varför det 
varit svårt att specifikt definiera feministisk metod är att begreppen metod, 
metodologi och epistemologiska frågor diskuterats utan åtskillnad, insnärjda i 
varandra, både inom traditionell och feministisk forskning (Harding, 1987, s. 
2). I en diskussion om metod, metodologi och epistemologi i feministiska 
forskningsprocesser ser sig Liz Stanley och Sue Wise (1990) föranledda att 
markera skillnaderna mellan dessa begrepp. De skriver: 

”Like Harding and other philosophers, we see ’method’ as ’techniques’ or 
specific sets of research practices such as surveys, interviews, ethnography 
and the like. ’Methodology’ however, is a ’perspective’ or very broad 
theoretically informed framework such as symbolic interactionism, or 
functionalism within sociology, and which may or may not specify its own 
particular ’appropriate’ research method/s or technique/s. And 
epistemology is a theory of knowledge which addresses central questions 
such as: who can be a ‘knower’, what can be known, what constitutes and 
validates knowledge, and what the relationship is or should be between 
knowing and beeing (that is, between epistemology and ontology)” 
(Stanley & Wise, 1990, s. 26). 

De olika begreppen hänger intimt samman men Harding argumenterar väl för 
varför de behöver diskuteras i sin egen betydelse för att få bäring inom 
feministisk forskning. Hon menar till exempel att det knappast är distinkt 
annorlunda metoder – sätt att samla belägg och vittnesmål – som karaktäriserar 
feministisk forskning, däremot har det gjorts stora ansträngningar att framställa 
feministiska versioner av traditionella forskningsteorier, att skapa feministiska 
användningar av teorierna – metodologier. Dessa ansträngningar väcker dock 
frågor hos Harding om det är möjligt att ens med en feministisk användning 
av traditionell teori producera ”kompletta och icke förvrängda redogörelser” 
(”complete and undistorted accounts”) (Harding, 1987, s. 3). De traditionella 
teorierna är ju ursprungligen utvecklade utifrån kunskapsförståelser som 
feministisk forskning visat inte är funktionsdugliga när det gäller att forma 
lösningar på dagens överlevnadskriser, exempelvis med hänsyn till hållbar 
utveckling och dess krav på långsiktigt resursutnyttjande och jämställdhet (se 
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till exempel Harcourt, 1994; Harding, 1986; Merchant, 1994; Shiva, 1995; 
Spanier, 1995). Utgångspunkten för vad feministisk forskning kan tillföra 
ligger enligt Hardings resonemang därmed i huruvida dess metodologi 
grundar sig i epistemologi – kunskapsteori - som ger utrymme för kunskaps-
bärare och kunskapslegitimitet som i feministiskt perspektiv inte kommer till 
tals i traditionell epistemologi, se frågorna i citatet från Stanley och Wise ovan 
(Harding, 1987, s. 3). 

Feministisk epistemologi – tre positioner 

Inom feministisk forskning finns ett flertal olika kategorier eller positioner 
med hänsyn till epistemologiska grundvalar, Sandra Harding framhåller tre 
huvudfåror bland dessa som alla, på skilda sätt, utmanar traditionell forskning 
och kunskapssyn (Harding, 1986, 1987): feministisk empirism, feministisk 
ståndpunktsteori och feministisk postmodernism som i europeiskt hänseende 
också benämns feministisk poststrukturalism. 

Den feministiska empirismen ser i huvudsak forskningens problem som utslag av 
fördomar eller en slags manlig eller ickefeministisk partiskhet som snedvrider 
forskningsresultaten. Botemedlet skulle enkelt uttryckt vara att feministiska 
forskare adderar kvinnor (kvinnors erfarenheter, kroppsliga egenskaper etc.) i 
empirin så att denna snedvridning undanröjs. Men samtidigt innebär 
empirismen att forskarens identitet och forskningens sammanhang inte skall ha 
betydelse för resultatet vilket talar emot behovet av just feministiska forskare. 
Traditionell empirism hävdar också att om forskningen utförs strängt enligt 
normerna så garanterar dessa att alla typer av snedvridning undanröjs. 
Feministiska empirister menar att vetenskaplig metod, hur än rigorös, inte 
klarar att eliminera en så överallt spridd skevhet som androcentrismen 
innebär, särskilt inte när den får inflytande i de grundläggande forsknings-
frågorna och får styra identifiering och definiering av dessa. Ett sådant 
inflytande är svårt att undvika när våra (generella) uppfattningar av världen är 
så genomsyrade av androcentriska världsbilder. Inom traditionell empirism 
uppmanas heller inte forskare att, på samma sätt som feministiska forskare, 
lokalisera sig till samma kritiska plan som sina kunskapsobjekt. Slutsatsen blir 
att de feministiska empiristerna antar sig kunna producera bättre, mer 
objektiva, sanningar om världen utifrån traditionell empiristisk vetenskapssyn 
men på samma gång undergräver just den traditionella epistemologin 
(Harding 1986, 1987). 
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De problem som den feministiska empirismen hamnar i besvaras, enligt 
Harding, på många sätt av den epistemologi som formar feministiska stånd–
punkts–teorier (Harding, 2004, s. 132-34). Grundläggande är att forskaren, 
kunskapssubjektet, förklaras vara både förkroppsligad och synlig och ha ett liv 
som påverkar forskandet i tankar och handling; forskarens erfarenheter, även 
utanför den direkta forskningen, påverkar forskningsresultatet. Detta synsätt 
gör att kunskapssubjektet inte tillskrivs fundamentalt annorlunda egenskaper 
än kunskapsobjektet, på samma sätt som kunskapsobjektet påverkas av sin 
omgivning gör kunskapssubjektet det. Resonemanget gäller även döda ting 
och även natur- och teknikvetenskapliga kunskapsobjekt – den förståelse vi 
har av dem - påverkas av hur vi talar om dem, hur vi använder dem, vilken 
betydelse de tillskrivs i den aktuella kontexten. Harding visar därmed hur 
samhället, snarare än individen, producerar kunskap. Dels genom att det vi 
som individer tycker oss veta inte betraktas som kunskap förrän det är socialt 
accepterade uppfattningar. Dels genom (det obehagliga!) påpekandet att allt 
det som varken jag eller samhället ifrågasätter eller kritiskt undersöker, tas för 
givet. Alla samhällets för-givet-tagna uppfattningar som jag inte ifrågasätter i 
min forskning färgar de kunskaper jag vill göra gällande. 

Forskning utifrån feministisk ståndpunkt är självklart präglad av feministisk 
teori men utgår också från att kunskap baseras på erfarenhet och att de 
erfarenheter som kvinnor har representerar mindre snedvridna typer av 
erfarenheter, inte lika androcentriskt belastade. Feministisk ståndpunkt är 
således inget som forskaren kan anta hur som helst utan en tillskansad 
färdighet, en levd erfarenhet. Eftersom kvinnors erfarenheter, liksom mäns, 
baseras på långt mycket mer än kön, till exempel även hudfärg, klass, ålder, 
handikapp, sexualitet, för att nämna något, finns också här diskussioner om 
giltighet och fördomar och därmed betydelsen av mångfald, heterogenitet och 
därmed motsägelser. Feministisk ståndpunktsforskning bedrivs ju av många 
olika forskare utifrån en mångfald positioner.  Genom att forskaren, kunskaps-
subjektet, med alla ovan nämnda attribut, placerar sig själv i samma kritiska 
plan som kunskapsobjektet menar Harding att kunskapsproduktionen inom 
feministisk ståndpunktsteori präglas av vad hon kallar för ”stark objektivitet” 
(”strong objectivity”) som ju delvis återanvänder men samtidigt ersätter 
objektivitetsbegreppet i vetenskapspositivistisk traditionell förståelse. 

Denna traditionella förståelse har sitt ursprung i den vetenskapliga 
revolutionen och de experiment som Robert Boyle genomförde enligt viss 
ritual för att kunna hävda objektivitet, en redovisning av den ’sanna 
verkligheten’, synbarligen opåverkad av yttre omständigheter som de religiösa 
och politiska stridigheter som tidigare avgjort vad människan kunde skaffa sig 
kunskap om. Boyle är inom naturvetenskaperna mest känd för de experiment 



Feministiska vetenskapspositioner 33

som ligger till grund för vad som idag benämns Boyles lag17. Steven Shapin & 
Simon Shaffer (1985) beskriver hur nya paradigm uppstod under den 
vetenskapliga revolutionen, bland annat utifrån experiment som Boyle 
iscensatte med hjälp av en luftpump som kunde framställa vakuum. 
Genomförandet av försöket utgjorde en ”materiell teknologi”; till exempel i 
form av den standardiserade försöksuppställningen som möjliggjorde 
repetition, en ”social teknologi” som reglerade hur kunskapsanspråk skulle 
hanteras och hur umgänget mellan vetenskapsmännen (det var företrädesvis 
män som hade tillträde till laboratorielokalerna) skulle gå till samt slutligen 
”litterär teknologi’” som kunde sprida kunskapen om försöket och dess 
resultat. Dessa tre ”teknologier” fungerade objektifierande, genom dem 
verkställdes idén om att experimentens resultat, de ”rena fakta” som 
presenterades, var givna, entydigt bestämda och definierade (Shapin & Shaffer, 
1985, s. 25 och s. 87). De var oantastligt objektiva, skilda från det värderande 
subjektiva, det var inte längre åsikter som avgjorde vad som gick att veta om 
världen. Donna Haraway (1997b, s. 24) skriver: 

”This separation of expert knowledge from mere opinion as the 
legitimating knowledge for ways of life, without appeal to transcendent 
authority or to abstract certainty of any kind, is founding gesture of what 
we call modernity. It is the founding gesture of the separation of the 
technical and the political”.

På så sätt skildes det objektiva från det subjektiva, objektet från subjektet. 
Berättelsen om objektivt vetande och objektiv kunskap lever kvar i dagens 
värld trots eller tack vare de komplexa förståelser som kunskapsproduktionen 
försett oss med genom åren. 

Den kritik som riktas mot feministisk empirism och feministisk ståndpunkts-
teori från företrädare för den tredje huvudriktningen jag inledningsvis 
nämnde; feministisk poststrukturalism, utgår bland annat från en skeptisk 
hållning till förhoppningar (som artikuleras inom feministisk empirism och 
feministisk ståndpunktsteori) om att det skulle vara möjligt att hävda en 
universellt giltig föreställning om förnuft, vetenskap, språk, framsteg och 
subjekt/självet (Harding, 1987, s. 188). Donna Haraway, nordamerikansk 
biolog och vetenskapsteoretiker, kan sägas representera en poststrukturalistisk 
epistemologi som inte finner mening i nihilistisk relativism men inte heller 
vill stranda på den feministiska ståndpunktsteorins fasta mark. Hon lägger 

                                                
17  Boyles lag innebär att trycket är omvänt proportionerligt mot volymen, d.v.s. pV=konstant. Boyles 

lag är en variant av den allmänna gaslagen och förutsätter att temperaturen hålls konstant. 
Temperaturens inverkan förstods dock först av Edmé Mariotte år 1676, 14 år efter att Boyle 
presenterat ’sin’ lag. 
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epistemologisk tonvikt på att inte behandla kategorier som tillslutna eller 
absolut avgränsade. I stället behöver forskandet en beredskap och en öppenhet 
för att dess verklighetsproducerande resultat är sammansatt av kunskaper som 
är beroende av sin situering, det vill säga av ”läget” med hänsyn till lokala, 
historiska såväl som för stunden rådande händelser och förhållanden. 

Haraway (1991) har utvecklat begreppet situerade kunskaper, ”situated 
knowledges”, som ett sätt att visa att kunskaper inte kan vara objektiva utan 
alltid äger rum hos någon med historia och sammanhang och utifrån den 
situation som för närvarande råder. Hon för fram begreppet för att visa på att 
den positivistiska idén om objektivitet genom ett allseende öga från 
ingenstans, knappast kan existera. Den positivistiska objektivitetsdrömmen 
och dess till-korta-kommande illustreras mycket övertygande i Sharon 
Traweeks (1988) studie av partikelfysiker och deras kultur som hon så 
träffande beskriver som ”the culture of no culture”. En kultur som 
(re)produceras i vetenskapliga praktiker men som de involverade menar inte 
existerar. Det är bara under experimenten som t.ex. tid har mening. I 
jämförelse med Sandra Hardings begrepp ”strong objectivity” hävdar 
Haraway att situerade kunskaper visserligen kan sägas motsvara detta men 
också klarar att hantera de osäkerheter, instabiliteter och partiella förståelser 
som kunskapsproduktionen förser samhället med. Situerade kunskaper kräver 
därmed också en nödvändig ansvarighet från forskaren, en ansvarsförmåga. 
Haraway använder begreppet ”accountability” och i Elisabeth Gulbrandsens 
tolkning kan begreppets kärna förklaras utifrån frågan ”How do we as 
researchers become answerable for what we learn how to see?” (Gulbrandsen, 
1995a, s. 7, IX; Haraway, 1991, s. 190). Hur vi lär oss att se handlar till 
exempel om att ge utrymme åt världen som ett ständigt pågående skapande 
sammanvävande av natur och kultur, teori och praktik. Haraways synsätt 
illustreras i en intervju med Nina Lykke, Randi Markussen och Finn Olesen 
(2004, s. 330) varur jag citerar: 

Donna Haraway: ”…In order to do the world in other than Platonist Aristotelian 
ways, in order to do ontology otherwise, in order to get out of a world that is 
done by notions of matter/form, or production/raw material, I feel aligned with 
ways of getting at the world as a verb, which throws us into worlds in the 
making and apparatuses of bodily production – without the categories of form 
and matter, and sex and gender,…” 

Interviewer: “And without reducing everything either to purely social constructions 
or purely natural things?” 

Donna Haraway: “Absolutely. I am neither a naturalist, nor a social constructionist. 
Neither-nor. This is not social constructionism, and it is not technoscientific, 
biological determinism. It is not nature. It is not culture. It is truly a historical 
effort to get elsewhere.” 
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Haraway pekar på att hennes ursprung inom vetenskapsstudier har rötter i 
kvinnorörelsen där teknovetenskapliga frågor om till exempel kvinnors hälsa 
och kontorsarbete ger en historisk relation i minst lika stor utsträckning som 
de diskussioner om olika förhållningssätt som genom historien förts inom 
teknik- och vetenskapsstudiefältet. Hon menar därmed att hon inte ser sig och 
sina tankegångar som införlivade med den gängse traditionen inom STS – 
science and technology studies – utan att hennes epistemologiska 
utgångspunkter har en annan genealogi som har svårt att få fäste i den 
kanoniserade teknik- och vetenskapsstudiehistorien. Jag uppfattar Haraway så 
att den historiska utgångspunkten i feminismen som folk-/kvinnorörelse (med 
plats för både män och kvinnor) har en avgörande betydelse för henne och 
hennes arbete med feministisk teknovetenskap i förhållande till en i huvudsak 
akademisk programteoretisk diskussion angående hur saker och deras 
relationer förstås, kategoriseras, konstrueras. Haraways uppfattning stöds av 
Judith Butler (2006, s. 179) som skriver: 

”Feministisk teori är aldrig helt skild från feminismen som social rörelse. 
Feministisk teori skulle inte ha något innehåll om det inte fanns en rörelse, 
och rörelsen, i alla dess olika riktningar och former, har alltid deltagit i 
teoriskapande. Teori är en aktivitet som inte är begränsad till den 
akademiska världen. Den uppstår varje gång en möjlighet tänks ut, en 
kollektiv självreflektion görs, en dispyt om värderingar, prioriteringar och 
språk uppkommer.”  

Så har också Sandra Harding (1986) föreslagit att de tre feministiska 
vetenskapspositioner som hon identifierat skall ses som övergångar, brukbara 
legitimeringsstrategier, och att de konflikter som uppstår mellan dessa 
epistemologier används som resurser för att utveckla våra frågeställningar och 
ta oss vidare i forskningsförändrande arbete. Elisabeth Gulbrandsen (1995b, s. 
98) tar fasta på Hardings uppmaning och påvisar att: 

“En sentral forutsetning for det fremovervendte forandringsarbeidet som 
Harding skisserer, ligger i aksepten och erkjennelsen av resursene i 
forskjellene – i form av motsigelser, ambivalenser og konflikter – 
feministiske forskere-i-mellom. Slik flytter hun fokus fra ’the woman 
question in science’ – fra spørsmålet om hva som kan gjøres i og med 
vitenskap og forskning for å bedre kvinners situasjon – og over til vitenskap 
og forskning.” 

Gulbrandsens (och Hardings) poängtering av feministiskt framåtriktat 
forskningsförändrande arbete understöds väl av Joseph Rouse (2004) som i sin 
diskussion om socialkonstruktivism i förhållande till feministiska (teknik- och) 
vetenskapsstudier. Rouse skriver ”feminist science studies” men jag ser inte 
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att hans text uttrycker någon motsättning till att använda även ”teknik-” så för 
att hålla kvar vid begreppet från tidigare stycken använder jag det här i min 
översättning. Han menar att feministiska forskare strävar efter vad han kallar 
”postepistemologiska” uppfattningar om kunskap, bevis, berättigande och 
objektivitet. Han för fram fem skillnader gentemot den socialkonstruk-
tivistiska synen på (teknik- och) naturvetenskaplig kunskap: I den feministiska 
traditionen är förhållandena mellan de som vet och det de vet något om 
(”knowers and known”) i fokus snarare än det semantiska innehållet i 
kunskapen, han skriver:

”…feminist scholars conceive of ’knowing’ as concretely situated and as 
more interactive than representational” (Rouse, 2004, s. 361).

Rouse beskriver vidare hur den feministiska traditionen talar för ett 
deltagande förhållningssätt snarare än socialkonstruktivismens förhoppningar 
om att kunna förklara innebörden av vetenskaplig kunskap från en fristående, 
förment objektiv plats utanför själva den teknik- och naturvetenskapliga 
kunskapsproduktionen:

”…most feminists have been concerned to have an effect upon scientific 
knowledge, and to legitimate the specific effects they hope to bring about” 
(Rouse, 2004, s. 364).

Han menar också att det existerar en skillnad ifråga om fokus i tid, 
feministiska (teknik- och) vetenskapsstudier fokuserar på de framtida möjlig-
heterna, de stannar inte vid ett konstaterande av nuläget. Slutligen framhåller 
Rouse att feministiska utvecklingar av begreppet objektivitet resulterar i en 
oskarp gräns mellan kunskapsteoretisk och politisk kritik vilket förhindrar att 
den ena kategorin reduceras till den andra. 

I dag kan kanske de starkast framträdande resultaten av förändringsarbetet 
ses i de forskningsområden som benämns Feminist Cultural Studies of 
Technoscience18 samt Feministisk teknovetenskap. Det senare är huvudsakliga 
utgångspunkter i mitt utforskande av hållbar utveckling i offentliga storkök. 

                                                
18  Feminist Cultural Studies of Technoscience; gästföreläsning av Nina Lykke den 4 oktober 2006, 

Luleå tekniska universitet. Se också Wajcman, Judy (2000). 
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Feministisk teknovetenskap 

Vårt västerländska samhälle är idag helt beroende av teknik och teknologi som 
på olika sätt inverkar på hur vi lever våra liv. Langdon Winner (1985) menar 
att det vi kallar teknologier är sätt att konstruera ordning i världen. Till en 
början, när de först föreslås eller introduceras, kan teknologier och tekniker 
innebära flera valbara alternativ för hur våra aktiviteter kan ordnas men 
valmöjligheterna krymper direkt när de första besluten kring användningen är 
tagna. De som tar besluten gör det oftast utifrån en viss position med avseende 
på kunskap, medvetenhet och makt. Eftersom besluten får konsekvenser i 
vardagen för många fler än de som är direkt involverade i besluten finns det 
intresse i att ta in ytterligare perspektiv på teknologibehov och användning. 
Även om dagens tekniker oftast fungerar tillfredsställande och någorlunda 
löser de problem de primärt är tänkta att hantera så är det uppenbart att de i 
de teknologiska system de ingår i också genererar nya, ibland allvarligare, 
problem än de ursprungliga. Teknik och teknologiska system är till exempel 
orsak till flera av de överlevnadskriser världen nu upplever. Med det synsättet 
menar jag att det inte är möjligt att som del av vetenskapssamhället ställa sig 
utanför problembilden och se sig som oskyldig kritiker. Åtminstone inte om 
jag samtidigt tror mig kunna bidra i förändringar till det bättre. Med detta sagt 
förhåller jag mig enig med Elisabeth Gulbrandsen när hon beskriver 
angelägenheten i att som forskare se sig själv inte bara som producent av 
lösningar och förbättringar utan också som en del av problemen. Som hon 
skriver: ”Det handler ikke lenger bare om å lage nye teorier om eller 
forståelser av fenomener” (Gulbrandsen, 1995a, s. 25, VI). I sin tolkning av 
Sandra Hardings kunskapsförståelser och syn på feministisk vetenskap utifrån 
The Science Question in Feminism19 visar Gulbrandsen på att det finns 
produktiva forskningsförändrande möjligheter i att uppmärksamma snarare än 
att bortförklara, stryka över eller klippa bort de lösa trådar, motsägelser eller 
problematiska spänningar, kanske rentav sprickor, som visar sig i vår 
forskning. Genom att tillvarata dem kan vi lära oss att bättre formulera 
problemställningar och forskningsfrågor, hellre än att direkt anta dem som nya 
forskningsfrågor att ta sig an med mer av samma slags forskning. Här finns en 
tydlig parallell till den ”normala” teknikvetenskapens förödande tech-fix 
strategin att försöka lösa teknologigenererade problem med ytterligare 
tekniska lösningar av samma slag. 

                                                
19  Titeln är en vändning av uttrycket ”the woman question in science” för att visa på att en addering av 

kvinnor eller kvinnors erfarenheter inte är tillräckligt för att råda bot på de problem som dagens 
västerländska vetenskapsproduktion för med sig (Harding 1986). 
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Med den här avhandlingen vill jag bidra till det feministiska teknoveten-
skapliga området och jag har inspirerats av Donna Haraways tankar – tanke-
skapelser – och de har kommit att utgöra byggmaterial i mitt verklighets-
skapande. Haraway betonar förståelsen av teknovetenskap som skapelser av 
natur och kultur utan absoluta gränser mellan dessa, naturen uppfattas som ett 
system av produktiviteter och prestationsförmågor, en samling ingenjörs-
projekt - "nature as engineering projects" (Haraway, 2000, s. 68). Hon 
introducerar cyborgen - den cybernetiska organismen, maskin och organism i 
ett, en skapelse av social verklighet, levd erfarenhet och fantasi där gränserna 
mellan dessa delar är synvillor – vilken jag uppfattar som ett åskådliggörande 
av teknovetenskapens upplösning av de dikotomiserande gränserna mellan 
natur och kultur. Upprätthållandet av dessa gränser är inte meningsfullt. 
Tankefiguren ser jag som betydelsefull för hållbar utveckling med hänsyn till 
de tre delar (ekologi, sociologi och ekonomi) som hävdas i Agenda 21 men 
som uppenbart påverkar varandra i ett sammanhang där gränserna mellan de 
tre inte självklart kan definieras. Och där naturen, det ekologiska, blivit just 
ett teknovetenskapligt projekt som anpassas till rådande samhällsordning och 
mytbildning.

Med hänsyn till den mängd människor och verksamheter som berörs av 
den offentliga sektorns måltidsproduktion är det här kanske av särskild 
betydelse att ta hänsyn till samspelet mellan ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet för att åstadkomma en lyckosam hållbar (teknologi)utveckling. 
Hållbar teknologiutveckling bygger på de inblandades inneboende erfaren-
heter, drömmar och praktiker vilket kan fokuseras genom att utnyttja vad 
Donna Haraway (1991, s. 188) kallar ”situated knowledges” hos de som varit 
direkt involverade i dessa storkök och projekt för hållbar utveckling. 
Situerade kunskaper visar att det finns simultana sätt att förstå och tolka 
verkligheten och att dessa kunskaper är högst nödvändiga och användbara för 
teknovetenskapen därför att de förmedlar den kännedom som användare, 
forskare, tekniker, beslutsfattare och andra, som på något sätt är förbundna 
med en aktuell teknologi, verkar utifrån, i en aktuell situation. Det eller de jag 
vill skapa kunskap om och utifrån, kan inte betraktas som passiva utan är 
verksamma som aktörer i ständigt förändringsskapande ”samtal” med andra 
aktörer (Haraway, 1991, s. 198). Dessa egenskaper ses i vissa fall som mer 
familjära inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning men är, vilket 
Haraway särskilt pekar på, av stor betydelse även inom natur- och tekno-
vetenskap. För att komma tillrätta med de problem som tycks finnas med 
ekologisk modernisering efterfrågar Colin Fudge och Janet Rowe (2000, s. 
185) forskning som gör det möjligt att undersöka vad skilda intressen, 
diskurser, kunskapsanspråk och feministiska perspektiv kan ge. 
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Detta anknyter till möjligheterna att, med Sandra Hardings (1986) 
formulering, fokusera ”the science (and engineering20) question in feminism” 
och inte låta sig nöja med ”the woman question in science”. Det vill säga att 
det finns ett intresse i att undersöka hur natur- och ingenjörsvetenskap kan 
utvecklas med hjälp av feministiska förhållningssätt och inte stanna vid att 
problematisera kvinnors inblandning i naturvetenskapen. Birgitta Rydhagen 
(2002, s. 20) betonar att feminismens mål måste sättas högre än jämställdhet 
här och nu: 

”the struggle to do away with gender hierarchies and other hierarchical 
structures is deeply connected to democracy, resources, diversity and 
environmental issues, and these need to be addressed in multiple ways. 
These issues also need to be addressed in a constructive way, presenting 
alternative visions and future possibilities”

Som Rydhagen påpekar blir en konsekvens av den komplexitet som ligger i 
en feministisk forskningsansats inom teknovetenskap att könsmaktrelationer 
inte nödvändigtvis diskuteras uttryckligen. Däremot finns dessa med som en 
förutsättning för hållbar utveckling21 och det är därför av största vikt att 
undersöka vilka konsekvenserna blir för män respektive kvinnor när 
förändringar genomförs i hållbarhetens namn (Alander & Mörtberg, 2003). I 
den här studien utgör inte jämställdhet i sig ett specifikt intresseområde men 
med vetskapen att den offentliga sektorns restauranger och storkök utgör 
arbetsplatsen för i första hand kvinnor med kort utbildning och att 
teknologiutveckling generellt sett drivs av män med lång och teoretisk, 
snarare än praktisk, utbildning är jämställdhet i högsta grad relevant för 
analysen22.

Demokrati är ett av karaktärsdragen i feministisk teknovetenskap enligt 
Haraway, det involverar medveten medverkan och medansvarighet både av 
de som "sätter ihop" och de som "tar i sär" världar och att teknovetenskapliga 
processer i det sammanhanget inverkar i vissa världar snarare än i andra. Hon 
menar att teknovetenskapliga processer för närvarande är beroende av de 
enorma skillnaderna - ojämlikheterna - i rikedom, makt, handlingsutrymme, 
självständighet och oddsen för liv och död (Haraway, 2000, s. 156). Och som 
jag förstår henne är det ett feministiskt teknovetenskapligt projekt att med den 

                                                
20  Birgitta Rydhagen (2002, s. 18) har utvecklat citatet från Harding så att det också involverar ingen-

jörsvetenskaperna. 
21  Att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling framgår på olika sätt i ett flertal (svenska) 

myndighetsdokument, se t.ex. sidan 29 i Regeringens skrivelse 2003/04:129. 
22  Enligt SCB:s statistik är ”Köks- och restaurangbiträden” samt ”Storhushålls- och restaurangpersonal” 

kvinnodominerade yrken och ”Ingenjörer och tekniker” samt ”Civilingenjörer, arkitekter m.fl.” 
mansdominerade yrken. Källa: www.scb.se (Läst 2006-04-04). 

http://www.scb.se
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ryggsäcken eller kanske snarare, som hon också uttrycker sig; ”in the belly of 
the beast” - i den monstermagen; de teknovetenskapliga processerna - verka 
för och genomdriva förändringar (Asdal, Brenna, Moser & Refseth 1995, s. 
32). Hon hävdar det åtråvärda i oklara gränsdragningar och samtidigt den 
ansvarighet som ligger i just detta. Däri ligger ansvarstagande och en 
medvetenhet om att vetenskapen, forskningen och tekniken är en kraft och 
som sådan inte enbart utgörs av storlek eller styrka utan också äger riktning 
(Keller, 1992) – en riktning som kan vara resultanten av flera inriktningar 
eller syften - och att min inställning och förståelse har en direkt påverkan på 
den.

Lucy Suchman (2002) har i sin forskning använt sig av Donna Haraways 
tankegångar och visat hur uppdelningen och avgränsandet mellan teknologi-
utvecklares och teknologianvändares kunskaper och förståelser hämmar en 
funktionell produktutveckling. Hon förespråkar ”partial translations”; 
ofullständiga översättningar, mellan olika praktiker samt att det som ska 
utvecklas sätts i sitt användarsammanhang för att på ett adekvat sätt kunna 
möta de krav som kommer att ställas i praktiken. Ett sådant synsätt innebär 
enligt Suchman att teknologier och artefakter inte betraktas som enskilda utan 
som samverkande samt att de lösningar som får genomslagskraft är de som 
integrerats med omgivningen på ett listigt sätt, inte de som för tvingande 
befäl. Suchman betonar också vad Haraway säger om att bara för att vi är 
medvetna om att vår kunskap är begränsad och grundad i vår situering är vi 
inte fria från ansvar. Tvärtom medför just det faktum att vår kunskap utgår 
från en position att vi är personligt ansvariga för den (Haraway, 1991; 
Suchman, 2002). 

Feministisk teknovetenskap – kritik från Syd 

Donna Haraways teknovetenskapliga centrering kritiseras av Vandana Shiva  
(1993, 1997) utifrån en ekofeministisk ståndpunkt där naturens och kvinnors 
gemensamma erfarenhet som koloniserade och exploaterade och samtidigt 
livsuppehållande ges grundläggande betydelse. Caroline Merchant (1994) ger 
en utförlig historieskrivning kring detta tema i Naturens död. Ekofeminismen 
attraherar både akademiker och aktivister genom sin kombination av motiven 
för två stora folkrörelser, kvinnorörelsen och miljörörelsen, och får därigenom 
en relativt bred samhällelig förankring23. Vandana Shiva (1993) fäster även stor 
vikt vid den kulturella mångfalden och hoten mot den. Hon drar paralleller 
mellan den tidigare koloniseringen av landområden och dagens kolonisering, 

                                                
23  Se också Katarina Leppänens (2005) avhandling Rethinking Civilisation in a European Feminist Context – 

History, nature women in Elin Wägner’s Väckarklocka och Braidotti et al (1994), Women, the Environment 
and Sustainable development för en belysning av ekofeminismen. 
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eller invasion, av organiskt liv. Med erfarenhet från konsekvenserna av den 
geografiska kolonisationen betraktar hon kolonisering som ett uttryck för hur 
några få och mäktiga, med hjälp av viss teknik, skaffar sig ännu mer inflytande 
och makt på bekostnad av det stora flertalet. De senare får dessutom sin kultur 
och livsmiljö förödd. Dagens "landvinningar" består av makten över organiskt 
liv och de möjliggörs genom teknologin kring den genetiska ingenjörs-
konsten, menar Shiva. Däri ingår det reduktionistiska synsättet som, genom 
att fragmentera kunskaper och sammanhang, starkt bidrar till att invasionen 
tillåts. Om kunskaper i stället sattes i samband och större sammanhang 
tydliggjordes, skulle det alltså enligt Shiva, vara betydligt svårare, eller till och 
med omöjligt, att skaffa denna makt över organismers liv. Eftersom 
ekofeminismen med sitt kolonialiseringsperspektiv och fokus på vårt direkta 
beroende av naturen och hur den hanteras också vinner gehör i tredje världen 
ger den goda möjligheter till ansvarsfull kunskapsöverföring mellan Syd och 
Nord.

I Shivas förståelse har den ”teknofeminism” som hon anser att Haraway 
representerar, enbart utrymme för vetenskapligt igenkänningsbara argument 
för och emot vissa aspekter av vetenskap och teknologi men saknar möjlighet 
att producera acceptabla förståelser om de livsavgörande grundförut-
sättningarna för långsiktigt hållbar existens (Shiva, 1997). Liksom Birgitta 
Rydhagen (2002) kan jag som civilingenjör inte se detta som ett verksamt 
argument utan menar att det istället kräver desto mer engagemang i att kunna 
röra mig i teknovetenskapens gränsöverskridande landskap och verka för 
ansvarsfulla förankringar mellan teknovetenskaplig utveckling och det 
offentliga samhället.

Feministiska figurationer 

Figurations are not figurative ways of thinking, but rather more 
materialistic mappings of situated, or embedded and 

embodied, positions (Braidotti, 2002, s. 2) 

Jag har tidigare, se sidan 38, definierat Donna Haraways (1991) begrepp 
situerade kunskaper men utvecklar det nu som en figuration. "Situerade" är min 
direkta översättning av "situated", ett begrepp som på svenska inte känns 
alldeles lätthanterligt eller begripligt. Jag associerar ordet med begreppet "in 
situ" som används i samband med geotekniska undersökningar för att 
beteckna förhållanden och jord- eller markegenskaper "på plats", "i fält". 
Undersökningsresultaten är beroende av historiska såväl som nutida och 
dagsaktuella relationer och händelser, istiden har betydelse likaväl som den 
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omgivande geografin, senare markanvändning och dagens övergående 
regnskur. Utifrån den förståelsen försöker jag undvika att ge situering enbart 
betydelsen geografisk lokalisering eller likställa begreppet med "ståndpunkt" 
som jag upplever mer betonar historiska händelser och erfarenheter än de 
dagsaktuella relationerna och förhållandena. Det är möjligt att jag missar 
ytterligare dimensioner i "situerad kunskap" eller saknar grund för att förstå 
alla de "underdimensioner" som ryms inom dessa tre "basdimensioner" 
(geografisk lokalisering, historiska händelser och erfarenheter, dagsaktuella 
relationer och förhållanden) som jag tänker mig åtminstone för tillfället skapar 
nöjaktiga delförutsättningar för förståelser av hållbar utveckling. 

Donna Haraway har också gjort bruk av cyborgen, en sammansättning av 
levande organism och maskin där maskinen kompenserar eller påverkar 
funktioner i organismen. Cyborgen används för att beskriva avdikotomise-
ringen, de upplösta gränserna mellan natur och kultur, mellan naturligt och 
konstgjort. Förutom gränsöverskridande representerar cyborgkaraktären också 
kraftfulla sammansmältningar och riskabla möjligheter (”potent fusions and 
dangerous possibilities” (Haraway, 1991, s. 154). Haraway vill att cyborgen 
ska tolkas eller användas med detta dubbla perspektiv, inte som antingen det 
ena eller det andra, som jag ser det ett sätt att ta sig an den efterfrågade 
ansvarigheten. Cyborger existerar inte bara som litterära figurer inom science-
fiction, de är högst verkliga i vår vardag, flera av oss kvalar in med hjälp av P-
piller, pace-maker-apparater, proteser … 

OncoMouse™ är ett exempel på en cyborg, en genmanipulerad mus, det 
första patenterade djuret i världen, framtaget för att främja forskningen om 
cancer, särskilt bröstcancer (Haraway, 1997a, b). I Haraways text subjektifieras 
musen genom att benämnas ”hon/han” (”s/he”) i stället för ”den” och 
uppvärderas därmed till en varelse vars erfarenheter kan hanteras i termer och 
språkform som annars är förbehållet människa. Haraway fullföljer sin strategi 
genom att beskriva OncoMouse™ som sin syster eller släkting vars perspektiv 
ges betydelse i frågor som i vems tjänst, till vilken nytta, med vilket resultat, 
rättfärdigas hennes liv, lidande och död. Med detta strategiska perspektiv kan 
både förhoppningar om bättre mänskligt liv och på vilket sätt, med vilken 
rätt, vi nyttjar djur (eller andra resurser) för våra förhoppningar, diskuteras. 
Svaren, menar Haraway, kommer inte att vara entydiga eller slutgiltiga men 
väsentliga för utvecklandet av teknovetenskaplig praxis (Haraway, 1997a, b). 

Ytterligare en figur i Donna Haraways samling är coyoten, en nord-
amerikansk prärievarg som har stor betydelse i indiansk mytologi. Där har den 
rollen som trickster, en lurifax, skojare, räven är det närmast jämförbara om vi 
ska gå till svensk faunamytologi och västerländsk fabelvärld. Haraway 
använder coyoten för att beteckna det osäkra, det oförutsägbara i vad vi kallar 
”naturen” och dess samspel med det teknovetenskapliga. 
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Det är inte nödvändigt att polarisera motsättningen mellan Shiva och 
Haraway, Nina Lykke visar att det finns möjligheter att se paralleller, om än 
med både likheter och skillnader, i deras förklaringsmodeller; Shivas natur-
gudinna Prakriti, som har kontakt med både det materiella och det spirituella, 
och Haraways cyborg och coyote i kombination. Genom att erkänna och dra 
nytta av respektive förståelseramar är det möjligt att, som Lykke (1996, s. 43) 
avslutar: 

”kalde både kyborg, koyote og gudinde frem i strategiske diskussioner om 
ændring af eksisterende koblinger mellem teknovidenskab og globale 
magtstrukturer”.

Lykkes exempel ovan menar jag kan vara ett sätt att genom Donna Haraways 
figuration diffraktion tillvarata den mångfald av situerade, partiella, kunskaper 
som till exempel de ovan nämnda synsätten kan ge upphov till är. Kan kraften 
med sin riktning och storlek också visualisera att teknovetenskapliga processer 
skapar diffraktionsmönster som utifrån mottagarens situering får skilda 
konsekvenser och förståelser? Donna Haraway använder begreppet diffraktion 
för att åskådliggöra att en feministisk form av vetenskaplig objektivitet fordrar 
kunskap inställd på resonans i stället för dikotomi (Haraway, 2000, s. 71). Det 
tolkar jag som att forskaren - och vetenskapen - behöver vara lyhörd för 
svagare frekvenser och uppmärksam på såväl sin egen som andras situering för 
att undvika att bli snärjd av invanda eller på annat sätt dominerande 
förståelser. Som resonanslåda eller klangbotten kan forskaren och veten-
skapandet, genom förstärkning av gömda eller skymda situeringar, återge och 
möjliggöra diskussioner om ansvarligt ställningstagande och effekterna av 
vetenskapen, tekniken, teknologin. Det innebär också medvetenhet om och 
utnyttjande av att "det hållbara" har lokal dimension och bygger på situerade 
erfarenheter och kunskaper. Haraway använder begreppet för att beskriva hur 
fenomen skapar mönster i det nuvarande genom sin historia, beroende av hur, 
genom vad, det ”filtrerats”. Det visualiserar att utifrån mottagarens situering 
får till exempel teknovetenskapliga processer skilda konsekvenser och 
förståelser. Andra forskare som använt sig av diffraktion har gett sina 
förklaringar olika tyngdpunkt vilket jag tycker är intressant att redogöra för 
här och därigenom skapa förståelse av dess figurativa mening. 

Christina Mörtberg (2003) tar fasta på Haraways avsikt att låta diffraktion 
illustrera hur skilda positioner, uppfattningar, kunskaper existerar samtidigt 
och inverkar på varandra. Det mönster som slutligen fångas upp representerar 
de val och kriterier som gett vågen dess riktning (Mörtberg, 2003). Karen 
Barad (2003) ser diffraktionsmönstrets ljusa fält i mörka partier och vice versa 
som ett sätt att förstå det icke definitiva i gränser vilket jag menar kan vara en 
bra utgångspunkt för att uppfatta djupare och vidare innehåll i det praktiska 
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arbetet med hållbar utveckling. Till exempel så är diffraktionsmönstret i 
Barads tolkning en bild av att det sociala finns i det natur-/teknovetenskapliga 
och det natur-/teknovetenskapliga i det sociala. Barad (2000, s. 245) 
poängterar också att med diffrakterade analyser utforskas olikheter som skapas 
i och genom gränsdragande aktiviteter. Donna Haraway beskriver diffrak-
tionsmönstret som registrerandet av en process (Haraway, 2000, s. 104) och 
min förhoppning är att föreställningen om diffraktion ska bidra till fler 
dimensioner i analysen än om jag hållit mig till en enbart reflekterande analys.

Jag inledde det här kapitlet om feministiska vetenskapspositioner med en 
berättelse om mina erfarenheter från uppväxtåren, hur jag kom att välja att 
utbilda mig till civilingenjör och min känsla av att något saknades i 
utbildningen och i vad som förväntades av mig i rollen som civilingenjör.  
Med insikter om hur kraftfullt teknologiutvecklingen och –användningen 
påverkar samhället lokalt och globalt, nu och i framtiden menar jag att de 
forskningsförändrande ansatser som feministisk teknovetenskap bidragit med 
är av stort intresse i utforskandet av hållbar utveckling i offentliga storkök. För 
att åskådliggöra detta har jag dels redovisat exempel på hur feministisk 
forskning placerat sig inom teknik- och naturvetenskaperna, dels hur teknik 
och teknologier styr och påverkar vår vardag och världsuppfattning.  Som en 
bakgrund till kapitlets avslutande stycke om feministisk teknovetenskap 
beskrev jag kortfattat begreppen epistemologi, metodologi och metod i 
relation till feministisk forskning samt en längre redogörelse för tre olika 
positioner inom feministisk epistemologi. Jag har också redogjort för 
figureringar som är av vikt för mitt utforskande av hållbar utveckling. I nästa 
kapitel behandlar jag det metodologiska ramverket för min avhandling samt 
de metoder jag valt att använda mig av vid insamling och analys av empirin. 



Fyra Diffraktion som metodologi och 
metod

Avhandlingen kan, som jag skrev i inledningen, karaktäriseras som 
experimentell eller metodologisk i och med att mitt andra syfte är att testa hur 
diffraktion som figuration visar på olika aspekter och förståelser av hållbar 
utveckling. Avhandlingen bygger alltså på diffraktion i flera olika plan. I ett 
basplan återfinns empirin som inte är enhetlig utan består av flera olika typer. 
Utifrån dessa varierar insamlingsmetoderna och resulterar i olika diffraktions-
mönster som jag använder i analysen. Jag har använt ett flertal olika metoder 
eller tekniker, dels vid insamlandet och dels vid analysen av empirin, dessa 
presenteras i kapitlet. Metoderna kopplar jag i det följande till diffraktion som 
metodologi. Diffraktion blir alltså, med hänvisning till Stanley och Wise 
(1990), ett perspektiv eller ramverk för metoderna. 

Som metodologi påminner diffraktion närmast om reflexiv tolkning som det 
beskrivs av Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (1994, s. 324):

”Vi har [därför] valt termen reflexiv tolkning som central term för att 
markera det öppna spelet av reflexion över olika tolkningsskikt […] 
Reflexiv har dubbel betydelse, den anger också att skikten reflekteras i 
varandra. Ett dominerande skikt kan t ex innehålla reflexer av andra skikt 
och två eller flera skikt kan stå i växelverkan och ömsevis utöva inflytande 
på varandra”

Jag menar att diffraktion kan vara ett bättre sätt att åskådliggöra till exempel 
den växelverkan och ömsevisa inverkan av olika skikt som Alvesson och 
Sköldberg talar om. Donna Haraway (1999, s. 320) ger följande beskrivning 
av diffraktion och hur den metodologiskt kan illustrera effekterna av 
olikheter:

“Diffraction does not produce ‘the same’ displaced, as reflection and 
refraction do. Diffraction is a mapping of interference, not of replication, 
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reflection, or reproduction. A diffraction pattern does not map where 
differences appear, but rather maps where the effects of difference appear.” 

Haraway kommenterar också problemet med reflektion och reflexivitet och 
hon skriver: 

”Reflexivity has been much recommended as a critical practice, but my 
suspicion is that reflexivity, like reflection, only displaces the same 
elsewhere, setting up the worries about copy and original and the search 
for the authentic and really real. Reflexivity is a bad trope for escaping the 
false choice between realism and relativism in thinking about strong 
objectivism and situated knowledges in technoscientific knowledge.” 
(Haraway, 1997b, s. 16) 

Haraway betonar alltså att: ”Diffraction is the production of difference 
patterns in the world, not just of the same reflected – displaced – elsewhere” 
(Haraway, 1997b, s. 268). Diffraktion tydliggör att det handlar om resultatet 
av interaktionen, processerna, snarare än återspeglingar av den ursprungliga 
bilden eller bilderna. För att skapa ett ramverk, en metodologi, som klarar att 
rymma mina teoretiska utgångspunkter använder jag alltså Haraways figura-
tion diffraktion. Diffraktion eller skapandet av olika mönster ser jag som 
användbar i problematiserandet av hållbar utveckling.

Alvesson och Sköldberg (1994, s. 324-25) fortsätter med att förklara vad 
de lägger i begreppet ”tolkning”:  

”Med tolkning avses att det inte finns några självklara, enkla eller 
odiskutabla regler eller procedurer och att centrala inslag blir forskarens 
omdöme, intuition, förmåga att ”se och peka på något” samt beaktande av 
en mer eller mindre uttalad dialog – med undersökningssubjekt, med 
aspekter av sig själv, vilka ej är förskansade bakom en forskarposition, och 
med läsaren”. 

Tolkningen är således inte en process som enbart infinner sig vid analysering 
av empirin. Hanne Haavind (2000) framhåller tolkande metod som steg i en 
rörelse. Hon skriver: 

”Fortolkning er en form for transformasjon av et meningsinnhold til et 
annet. [...] Ved den transformasjonen eller bearbeidingen som leder fra den 
ene til den andre fremstillingen, vil meningsinnholdet i andre fremstillingen 
fortsatt vise til meningsinnholdet i den første fremstillingen” (Haavind, 
2000, s. 28). 

Haavind illustrerar metoden schematiskt som steg i forskningsprocessen där 
varje steg har kontakt med såväl framförvarande som bakomliggande steg i 
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processen och där varje rörelse till nästa steg grundas på en rad beslut om hur 
fortskridandet ska ske; ”…prosessen blir delt opp i trinn for å antyde at det 
fattes en rekke beslutninger om fremgangsmåter” (Haavind, 2000, s. 29-30). 
Två exempel på de steg som Haavinds schematiska figur visar är ”Interaksjon 
med andres erfaringsverden” och ”Materiale, notater, opptak, utskrifter”. 
Transformationen mellan dessa består av observationer och intervjuer, genom 
dessa pekar alltså materialet som observationer eller intervjuer resulterat i, 
tillbaks till interaktionen. En del av den empiri jag använt mig av består av 
just olika former av interaktion med andras ”erfarenhetsvärldar”. Aktörer i 
dessa erfarenhetsvärldar är exempelvis människor, teknologier, normer och 
policies som rör hållbar utveckling och offentliga sektorns storkök och 
interaktionen blir en slags konversation mellan dessa, mig och feministisk 
teknovetenskap. Med Donna Haraways (1991, s. 198) ord kan det beskrivas 
på följande sätt: 

“Actors come in many and wonderful forms. Accounts of a ‘real’ world do 
not, then depend on a logic of ‘discovery’, but on a power-charged social 
relation of ’conversation’”.

Diffraktion är ursprungligen ett fysikaliskt begrepp som används för att 
beskriva uppdelning av en vågrörelse. Nationalencyklopedin förklarar 
begreppet på följande vis: 

diffraktion  (nylat. diffra´ctio, av lat. diffri´ngo 'bryta sönder') innebär att 
vågor (elektromagnetiska vågor, partikelvågor, vattenvågor, ljudvågor) 
böjer av vid en skarp kant eller spalt. Diffraktion medför att ljus som träffar 
en smal spalt inte ger en skarpt avgränsad ljusbild på en skärm. Man får en 
breddad och något diffus centralbild med svaga sekundära bilder på ömse 
sidor, åtskilda av mörker på regelbundna avstånd från centrum 
(Nationalencyklopedin 2006). 

Donna Haraway presenterar och använder figurationen som ett optiskt 
fenomen vilket gör den lättillgänglig, åtminstone för seende. Eftersom jag 
utgår från hennes beskrivning refererar jag fortsättningsvis huvudsakligen till 
fenomen som uppstår när man studerar elektromagnetiska vågor med 
våglängd som kan uppfattas av det mänskliga ögat. Mönstret av ljus och 
mörker på skärmen, som nämns i Nationalencyklopedin ovan, beror på 
interferens; att vågorna, efter att de böjt av vid spaltens kanter, samverkar så 
att de antingen förstärker eller mer eller mindre släcker ut varandra. Om ett 
gitter används, så att ljuset kan passera genom flera spalter, placerade bredvid 
varandra i förhållande till vågens rörelseriktning, syns också färgspektra 
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eftersom gittret medför konstruktiv, förstärkande, interferens av olika 
våglängder och därmed frekvenser24, se fig.1.

Figur 1. Diffraktion 

Diffraktionen är en bärande vågrörelse i mitt avhandlingsarbete. Begreppet 
har vuxit fram som en metodologi vilken inverkat på både de metoder jag 
använt vid insamlingen av empiri, på analysen och på avhandlingsbygget. Med 
Thyrza Nichols Goodeves ord i samtal med Donna Haraway, har det blivit 
”an apt way to discuss your methodology – seeing both the history of how 
something came to ”be” as well as what it is simultaneously” (Haraway, 2000, 
s. 104). Vid experimentella försök med diffraktion ingår allt som oftast 
utrustning, till exempel gitter av olika typer och linser, med syfte att få fram 
vissa effekter. På samma sätt menar jag att diffraktion som metodologi inte 
kan uppfattas som ett enkelt avbildande utan alltid är beroende av på vilka sätt 
den genereras. Det är också värt att påpeka att det diffraktionsmönster vi ser är 
en reflektion så även om det i slutändan är avhandlingen som utgör skärmen 
som fångar upp mönstret är din läsning beroende av vad avhandlingen klarar 
att reflektera. 

                                                
24  Olika färger har olika frekvens. 
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Diffraktion i insamlingsmetoderna 

Det är uppenbart att interaktionen inte sker på jämlika villkor när jag som 
forskare som ber att få komma och intervjua eller göra en deltagande 
observation, det vill säga ställa frågor och betrakta, i en verksamhet som är 
allmänt tillgänglig och allt som oftast föremål för debatt och diskussion. Jag 
var visserligen mån om att framhålla min relativa okunnighet om den 
praktiska verksamheten i offentliga sektorns storkök och mitt beroende av att 
få ta del av deras erfarenheter men genom att det var jag som hade ställt upp 
intervjuguiden, det var jag som frågade utifrån mitt syfte, så placerade jag mig 
i ett överläge. Eftersom jag heller inte hade möjlighet att erbjuda någon 
motprestation, till exempel i form av förbättringsåtgärder, eller ingick i ett 
sammanhang som de själva hade valt att delta i fanns en stark medvetenhet hos 
mig om att det var jag som i första hand vann på vårt interagerande. Mitt 
empiriska material består av deltagande observationer och intervjuer samt 
dokumenttexter och egna minnen. För ytterligare beskrivning av metoder 
och genomförande se respektive kapitel (5-7). 

Deltagande observationer och intervjuer 

Berättelserna som skapas vid intervjuerna och de deltagande observationerna 
kommer till i indirekt korrespondens med de ramar som sätts upp av 
individerna själva och av vad som är acceptabelt i det aktuella samhället. Eva 
Magnusson (1998, s. 50) skriver:

”Personen är inte identisk med sina berättelser, utan hon formar sig själv via 
sina berättelser och sina berättarstrategier. När människor talar gör de minst 
två saker: de berättar något om sig själva och andra, och de skapar den de är 
i färd med att bli”. 

De deltagande observationerna har genomförts vid två tillfällen i två olika 
storkök inom offentliga sektorn. Det första tillfället ägde rum en dag i slutet 
av mars 2001 då jag besökte en skolrestaurang. Skolan var en låg- och 
mellanstadieskola med tillhörande fritidsverksamhet, belägen i utkanten av en 
större nordsvensk stad. Jag lyssnade, observerade och när det var möjligt 
deltog jag själv i arbetsuppgifterna. Observationerna dokumenterades i en 
anteckningsbok. Den andra observationen gjordes i ett förskolekök under en 
dag i januari 2003. Förskolan bestod av fyra avdelningar och låg i närheten av 
låg- och mellanstadieskolan i en by i norra Sverige. Liksom vid det tidigare 
tillfället dokumenterade jag mina deltagande observationer i en antecknings-
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bok. Anteckningarna skrevs över till dator med hjälp av ordbehandlingspro-
gram. Vid båda dessa tillfällen utgjorde personalens situerade kunskaper gittret 
(s1-sn i fig. 1 ovan) genom vilket de empiriska vågrörelserna (A i fig. 1 ovan) 
av uttalanden, praktiker och andra rumsliga, fysiska intryck passerade och 
diffrakterades. 

Empirin består också av fyra intervjuer med fyra olika människor, två av 
dessa arbetade som kostchefer i samma kommun men under olika tids-
perioder. Intervjuerna gjordes med drygt två och ett halvt års mellanrum. I 
den första intervjun ser jag kostchefens erfarenheter som den vågrörelse (A i 
fig. 1 ovan) som får passera ett gitter som bestäms både av min 
semistrukturerade intervjumall men också av vad och hur hon väljer att 
berätta (s1-sn i fig. 1 ovan). Den diffraktion som gittret ger upphov till skapar 
diffraktionsmönstret i form av bandupptagningen som reflekteras i den 
transkriberade intervjun (D i fig. 1 ovan). I den andra intervjun har gittret, 
liksom vid det första tillfället, påverkats av min (återigen semistrukturerade) 
intervjuguide och av vad den nya kostchefen finner värt att berätta (s1-sn i fig. 
1 ovan). Guiden konstruerade jag med hänsyn till de intryck analysen av den 
första intervjun gjort och genom den tidsperiod och de händelser som passerat 
hade den nya kostchefen ytterligare situerade kunskaper att utgå ifrån i 
intervjun, se bilaga 2. Liksom vid det första tillfället gav intervjun upphov till 
ett diffraktionsmönster som spelades in på band och transkriberades (D i fig. 1 
ovan).

De övriga intervjuerna gjordes i juni 2005 med två ansvariga för projekt 
med inriktning mot hållbar utveckling inom offentliga sektorns måltidspro-
duktion. Projekten, som var oberoende av varandra hade olika karaktär och 
skilda geografiska täckningsområden. Intervjuerna genomfördes i infor-
manternas respektive hemstäder i sydvästra Sverige. Liksom i den första 
intervjun med en kostchef utgör projektledarna Sonja och Ingrid själva, 
tillsammans med min semistrukturerade intervjumall, gittret vars spalter (s1-sn i 
fig. 1 ovan) släpper igenom deras erfarenheter (A i fig. 1 ovan) som 
diffrakterade vågrörelser som fångas upp av bandspelaren och återges i form av 
transkriberade intervjuer (D i fig. 1 ovan). 

Berättelser och texter 

Mina egna minnen, uppkomna utanför och långt innan forskningsarbetet, i 
skolbespisningen under min låg- och mellanstadietid, utgör en vågrörelse (A i 
fig. 1 ovan) som passerar det gitter som byggts upp av mina senare 
erfarenheter i livet (s1-sn i fig. 1 ovan). Diffraktionsmönstret utgörs av den 
nedtecknade minnesbilden (D i fig. 1 ovan). Människors världar skapas genom 
deras föreställningar, förståelser och fantasier och (re)produceras genom de 
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praktiker, göranden och handlanden som de relaterar till i det vardagliga livet. 
Praktikerna, till exempel inom skolbespisningen, består av regler, antaganden 
och förutsättningar som styr berättandet och historieskapandet. Berättelserna 
är historiskt, kulturellt och materiellt beroende och de är inte nödvändigtvis 
samstämmiga (Haraway, 1991). Nya praktiker bygger på tidigare praktiker 
och hänsynstaganden, dessa är inlemmade i det nya och därmed i de 
berättelser som kommer därur. Berättelserna är därför giltiga i det samman-
hang där de skapats, i en viss tid och plats. Catharina Landström (1998, s. 47) 
menar att ”situeringen handlar om att tänka på kunskapandet som seende inte 
som ett passivt mottagande av bilder utan som dynamiska interaktiva 
processer”.

Slutligen har jag analyserat strategi- och policydokument med anknytning till 
de verksamheter jag studerat. Varje sådant dokument ser jag som ett diffrak-
tionsmönster (D i fig. 1 ovan) skapat av det gitter som författarna utgjort (s1-sn

i fig. 1 ovan). Dokumenten är: 

• Riktlinjer för skolluncher – råd, tips och mängdtabeller (Livsmedelsverket, 2001) 
• Regeringsförklaringar, Mål för folkhälsan (Regeringens proposition 2002/03:35) 
• Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier (Regeringens proposition 

2000/01:130)
• Sju år med LIP och KLIMP – en lägesrapport i september 2005 (Naturvårds-

verket, 2005) 
• Utvärdering av samdistributionstjänst i Piteå kommun (Trivector, 2004) 
• Förfrågningsunderlag Kostchef 
• Piteå kommun Kostutredning (Storköksplanerarna, 2004) 
• Utredning avseende produktionskök för äldreomsorgen, funktionshindrade och 

gymnasieskolan (Luleå kommun, 2002) 
• Barn- och utbildningsplanen (2001-2004; 2005-2006)  
• Riktlinjer för barnomsorgens måltider (Livsmedelsverket, 2003) 

Diffraktion i analysmetoderna 

För analysen har jag använt olika metoder som berättelser, teknologivärdering 
och diffraktion som sådan, i analys av intervjuer, deltagande observation och 
dokument. 

Teknologivärderingsmodell

Min deltagande observation av verksamheten i en skolrestaurang samt den 
första intervjun med en kommunal kostchef analyserades med hjälp av en 
teknologivärderingsmodell som i sin ursprungliga form föreslogs av Corlann 
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Gee Bush (Bush, 1983). Hon argumenterade mot en förenklad teknologisyn 
där teknik och teknologier kategoriseras som antingen hot eller framsteg eller 
som passiva redskap vars resultat beror på användaren och är frikopplade från 
de sammanhang de utvecklas och brukas i. Bushs modell utvecklades av 
Birgitta Rydhagen (2002) efter kritik från Janine Morgall (1991) och tar upp 
fyra olika kontexter som har betydelse för konsekvenserna av den analyserade 
teknologin. I den övergripande kontexten Design och utveckling fokuserar 
Rydhagen fyra delkontexter25:

• ingenjörsrelaterad kontext; de verktyg och tekniker som används, ingenjörer, 
tekniska system och infrastruktur, uppgifter som ska utföras och problem som ska 
lösas.

• användarrelaterad kontext; de tekniker som för tillfället används, motivation och 
personliga fördelar, underhållsansvar och anpassning till och av den nya 
teknologin.

• miljörelaterad kontext; miljömässiga förutsättningar och miljöeffekter av nuvarande 
och kommande teknologier. 

• kulturell och socio-ekonomisk kontext; normer och värderingar, behov och 
prioriteringar i samhället/arbetsplatsen26, påverkan av och på könsstrukturer inom 
och runt samhället/arbetsplatsen, social och samhällelig/verksamhetsrelaterad 
organisation samt ekonomiska omständigheter. 

Kontexterna kan relateras till de tre benen i hållbar utveckling där innehållet i 
de ingenjörsrelaterade och miljörelaterade kontexterna kan ses i det 
ekologiska perspektivet och de användarrelaterade och socioekonomiska i de 
ekonomiska och sociala perspektiven. Modellen som sådan beskrivs utförligare 
i del II, här tar jag enbart upp den i dess roll som ett diffrakterande gitter. 
Som sådant utgör de fyra kategoriserande kontexterna spalter (s1-sn i fig. 1 
ovan) igenom vilka jag lät dels intrycken och observationerna från min 
deltagande observation och dels intervjun med kostchefen passera (A i fig. 1 
ovan). Analysen resulterade i diffraktionsvågor som interfererar med varandra 
och gav det diffraktionsmönster (D i fig. 1 ovan), det resultat, som registrerats 
och presenterats i kapitel 5 och kapitel 6. De förstärkta, ”ljusa” delarna i 
diffraktionsmönstret från intervjun reflekterade jag drygt två och ett halvt år 
senare i en intervju med kostchefens efterträdare. Intervjun resulterade i ett 
diffraktionsmönster som i flera delar registrerar ”where the effects of 
differences appear” (Haraway, 2004, s. 70). 

                                                
25  Jag har översatt kontexterna från det engelska originalet (Rydhagen 2002:102). 
26  Rydhagen utvecklade modellen i samband med planerade förändringar i vatten- och sanitetssystemet i 

ett sydafrikanskt samhälle, här är det mer aktuellt att fokusera arbetsplatsen eller verksamheten. 
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Berättelser och textanalys 

Med berättelserna har jag tolkat tidsbundna bilder av mina eller någon annans 
situerade kunskaper om en del av verkligheten inom måltidsproduktionen i 
den offentliga sektorn. I sin essä Narrativ, kroppsligt vetande och minne beskriver 
Karen Davies (2005) hur hon använt sig av bland annat narrativ och minnen i 
sin forskning och visat på hur dessa bidrar med kunskaper och förståelser som 
annars varit svåra att få fatt på. I sin slutdiskussion konstaterar hon att 
”[b]erättelsen i en intervju är visserligen knuten till en enskild persons livs-
situation, men kollektiva aspekter är också inblandade. Berättelsens poäng rör 
sällan bara individen utan tar fasta på mer allmänna historiska sociala 
praktiker” (Davies, 2005, s. 205). För analysen av intervjutranskriptionerna 
med de två projektledarna använde jag min läsning av de båda intervjuerna 
som ett gitter (s1-sn i fig. 1 ovan) vilket gav en diffraktion där interferens 
mellan teman tydliggjorde ett mönster (D i fig. 1 ovan) och resulterade i 
kapitel 7. På samma sätt har texterna i min analys diffrakterats genom min 
läsning och interfererat, samverkat, med det övriga materialet och därmed 
bidragit till förstärkningar och försvagningar. 

Diffraktion förmedlar också ett förhållningssätt till de metoder (deltagande 
observationer, intervjuer, minnesberättelser och texter) jag valt för insamling 
och analys av forskningsmaterialet. Metoderna som jag använt i mitt 
avhandlingsarbete skiljer sig inte specifikt från annan forskning men jag menar 
att mitt sätt att förstå hur de bidrar till att skapa riktning i forskningen 
påverkas av mitt metodologiska val. Som Evelyn Fox Keller (1992) beskriver 
det finns det en kraft i vetenskaplig kunskap och den består inte enbart av en 
storlek utan också en riktning. Därför är inte enbart kunskapens verkan av 
intresse utan samtidigt också:  

”…what it is that knowledge works so well at. Inevitably, this entails a shift 
from thinking about science as ’representing’ to thinking about represen-
tations themselves as tools for ’intervening’” (Keller, 1992, s. 4).

Vetenskaplig kunskap formas av våra val, och som Keller uttrycker det: 

”first, of what to seek representations of, and second, of what to seek 
representations for” (Keller , 1992, s. 5). 

Genom att se metoderna som försöksuppställningar för diffraktionsexperiment 
kan jag med den metodologiska diffraktionsanalysen illustrera hur metoderna 
för insamling och analys av det empiriska materialet kan förstås som gitter vars 
spalter påverkar det material jag samlar in eller analyserar och hur diffraktions-
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mönstret slutligen skapas. Mönstret representerar både de föreställningar som 
finns om en företeelse och den historia som föregått dessa föreställningar. Det 
visar också på effekterna av de skilda föreställningarna. Metodologiskt kan 
därför situerade kunskaper väl beskrivas med hjälp av diffraktion, diffraktions-
mönstren som skapas med intervjuer kan till exempel jämföras med föreställ-
ningsvärldar, informanternas situerade kunskaper. Att diffraktion också ger 
rum åt historien och erfarenhetsbakgrunden visar på de slutsatser Judith Butler 
(2006) dragit om att feministisk teori grundar sig i feminismen som social 
rörelse, att erfarenheter därifrån har bidragit till teoriernas innehåll. 
Kopplingen till historien bakom människors föreställningsvärldar, erfarenheter 
och kunskaper kan jämföras med Hanne Haavinds (2000) beskrivning av 
tolkande metod där varje framställning hänger ihop med den tidigare i en 
stegvis process. 



DEL III 





Prolog Att stå för maten 

För att åskådliggöra den praktiska vardagen i måltidsverksamheten följer en 
berättelse eller ett scenario som får forma ingången till de kommande kapitlen. 
Den bygger på en deltagande observation som jag gjort under en förmiddag i 
ett norrbottniskt kommunalt storkök på en förskola. 

I det kök jag besökte arbetade kokerskan Lisbeth Eriksson27. Hon 
ansvarade ensam för måltiderna till fyra förskoleavdelningar vilket innebar att 
servera upp till 65 personer frukost, lunch och mellanmål varje dag28. I hennes 
arbete ingick förutom själva matlagningen att beställa och ta emot livsmedel, 
ställa i ordning serveringsvagnar som rullades ut till respektive avdelning och 
slutligen avfallshantering, disk och rengöring av maskiner och annan köks-
utrustning. Vad som serverades bestämdes i stort av den gemensamma meny 
som sattes samman inför varje läsår. Tidigare gjorde Lisbeth beställningarna 
via telefonsamtal till producenter eller grossister men vid tiden för 
observationen hade övergången till e-handel medfört att hon i stället skötte 
beställningarna med hjälp av en dator via en särskild hemsida. Varorna 
levererades sedan en gång i veckan med en lastbil som var särskilt anpassad till 
samdistributionsprojektet. Samdistributionen innebar att samtliga varor som 
beställts av de kommunala köken levererades av producenter och grossister till 
en samlastningscentral i kommunen. Där skedde uppdelning och samlastning 
av varorna till en lastbil med särskilda frys- och kylutrymmen så att alla slags 
varor kunde transporteras samtidigt. Innan samdistributionsprojektet startade 
kördes varorna ut av leverantörer från de olika producenterna och grossisterna 
direkt till köket och Lisbeth fick då ta hand om mindre mängd varor vid flera 
tillfällen i veckan. Projektet var ett fullskaleförsök som innefattade hela den 
kommunala måltidsverksamheten och förväntades ge minskade kostnader vid 
upphandlingen. 

                                                
27  Kokerskan hette egentligen något annat. 
28  På en av förskoleavdelningarna gjorde de själva i ordning frukost och mellanmål. 
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Torrvarorna förvarade Lisbeth i ett särskilt förråd medan frukt och grönsaker 
lagrades i ett mindre grovkök där de också tillreddes, allt i anslutning till 
köket. I grovköket fanns en frys och en sval, två kylskåp stod i köket och 
ytterligare två frysar hade placerats i en korridor som sammanband köket med 
förskoleavdelningarna. Varje förskoleavdelning hade dessutom egna kylskåp 
för smörgåsmaten. Köket var inte särskilt stort och där fanns inga outnyttjade 
utrymmen. I mitten stod en köksö med ugn, vattenho, en mindre arbetsbänk 
eller avställningsyta samt en spis med fyra stora plattor. Runt väggarna fanns, 
förutom de två kylskåpen, handfat, rullbord för sopsortering, diskho för 
avsköljning och grovdisk, en diskmaskin med eftertorknings- och 
avställningsyta, en varmhållningsugn, en diskbänk samt till sist en längre 
arbetsbänk som rymde ett "minikontor" med telefon, informations- och 
anteckningspapper och några pärmar. Över diskbänken hängde några skåp 
med uppläggningsfat och -skålar. Plats fanns också för de fyra rullbord som 
förskolepersonalen hämtade maten och det diskade porslinet på. 

Datorn som Lisbeth använde till att göra varubeställningarna med stod i 
ett eget litet rum en bit från köket. Hemsidan där beställningarna registrerades 
låg på en server hos företaget som utvecklat e-handelsprogrammet. Där fanns 
alla produkter enligt det aktuella livsmedelsavtalet listade. Vid mitt besök var 
ett nytt avtal ute på anbud. Förfrågningsunderlaget var utformat för gemensam 
upphandling med ytterligare tre kommuner i regionen och gällde det 
huvudsakliga behovet av livsmedel och förbrukningsartiklar för storkök i 
kommunernas skolor, barn- och äldreomsorg. 

Lisbeth försökte göra hela veckobeställningen på en gång men hade 
erfarenhet av att nätuppkopplingen eller beställningssidan inte fungerat just 
när hon haft möjlighet att ta sig tid att göra beställningen. Eftersom hon 
arbetade ensam och inte hade särskild tid avsatt för datorarbete måste hon 
hitta tillräckligt långa, relativt lugna, stunder i köksarbetet för att hinna 
komma någon vart med sin beställning. Hon beskrev hur det ibland plötsligt 
blivit onödigt stressigt i köket eftersom beställningshanteringen krånglat men 
hon uttryckte samtidigt både förvåning och stolthet över att hon alls lyckats 
lära sig att hantera elektroniska beställningar. Hon påpekade också att det ju 
kunde hända både att hon själv tryckte fel och att programmet eller bestäl-
lningslistan visade fel så att hon fick felaktiga leveranser. Hon nämnde till 
exempel att hon två gånger beställt flera kilo clementiner som var listade 
under rubriken "Färsk frukt" på beställningssidan men sedan fått hela 
mängden levererad i form av konserverade mandarinklyftor. Första gången 
tänkte hon att det var hon själv som gjort fel men när hon då gjorde om 
beställningen med samma resultat förstod hon att det måste vara fel i 
kategoriseringen på beställningssidan. Vid de tillfällen då hon inte kunde 
komma åt sidan via datorn eller om hon hade andra problem med datorn 
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ringde hon ett nummer där hon kunde lägga sin beställning manuellt. Men de 
som tog emot samtalet där var datorexperter och hade varken erfarenhet eller 
kunskap från storköksbranschen vilket gjorde att hon ändå kände sig osäker på 
att det blev rätt. Det märktes att hon uppskattade att en av leverantörerna 
hade en kontaktperson som ringde upp om det fanns misstankar om att 
beställningen blivit fel på något sätt, om det till exempel verkade vara orimligt 
stora kvantiteter. Lisbeth påpekade också fördelen med att skolan i byn låg 
alldeles bredvid förskolan, hon hade möjlighet att gå och låna matvaror 
därifrån om det skulle behövas. 





Fem Skolmåltidsproduktion i 
teknologivärderingsperspektiv

Skolan i Sverige har genomgått stora förändringar under de senaste 
decennierna. Även måltidsverksamheten har påverkats av samhällsdebatt och 
forskningsrön. I dagens skolrestauranger ser mycket annorlunda ut jämfört 
med min inledande minnesbild, se sid. 3. Engångsservis kan knappast 
motiveras ur varken ekonomisk eller pedagogisk synvinkel. Det kan däremot 
komposten. Den har blivit en pedagogisk symbol för resursåtervinning och 
kretslopp och med de nya direktiven för soptippar blir det alltmer ekonomiskt 
motiverat att skilja ut det komposterbara avfallet. Kretslopp och förnyelsebara 
resurser är numera vardagliga begrepp på högsta nivå i den politiska retoriken. 
I regeringsförklaringen 200129 var "uthålligt" eller "hållbart" (ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt) explicita mål, inte bara vad gäller samhälle och 
utveckling utan även matproduktion. I senare regeringsförklaringar står 
fortfarande hållbar utveckling nämnt men då oftast i anslutning till teknik-
utveckling och -export, främjandet av svensk industri och tillväxt samt 
skatteregleringar30. Det kan ses som en spegling av att det hittills tycks ha varit 
                                                
29 Ur Regeringsförklaringen 18 september 2001: 

"Fru talman! 
Sveriges utveckling ska inte bara vara ekonomiskt och socialt hållbar. Vi måste bygga ett ekologiskt 
uthålligt samhälle. 
Tillväxt som skapas med metoder som undergräver mänsklig hälsa och livskvalitet, som ödelägger 
miljön eller utarmar naturtillgångarna är i grunden inte tillväxt - de långsiktiga mänskliga, ekologiska 
och sociala kostnaderna överstiger de kortsiktigt ekonomiska vinsterna. 
…
Mat ska produceras på ett säkert, hållbart och etiskt sätt." 
(http://www.regeringen.se/regeringen/regeringsforklaring/tidigareregeringsforklaringar/010918sv.ht
m). 

30 Jämför t.ex. med den borgerliga alliansens regeringsförklaring 061006: ” En hållbar utveckling skall 
säkras. Naturens rikedomar skall brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans 
till våra barn och barnbarn. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska styrmedel, forskning och 
ny teknik är viktiga verktyg för att styra mot en hållbar utveckling. Källa: 
http://regeringen.se/sb/d/3039/a/70562 061016. 

http://www.regeringen.se/regeringen/regeringsforklaring/tidigareregeringsforklaringar/010918sv.htm
http://www.regeringen.se/regeringen/regeringsforklaring/tidigareregeringsforklaringar/010918sv.htm
http://regeringen.se/sb/d/3039/a/70562
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enklast att satsa resurser på den ekologiska hållbarheten i strävan efter (en 
total) hållbar utveckling. Ekologisk hållbarhet anses kunna beräknas, till 
exempel utifrån "vad naturen tål"31 vad gäller utsläpp och halter av ämnen och 
föroreningar, och förhoppningsvis också bemästras genom teknikutveckling 
för rening, behandling och resurseffektivisering. Teknikutveckling bär med 
sig förhoppningar om tillväxt, ekonomisk lönsamhet och exportmöjligheter 
som saknar motsvarighet inom utveckling för social, kulturell och ekonomisk 
hållbarhet.

Colin Fudge och Janet Rowe (2000) uppmärksammar i sin undersökning 
av de svenska ansträngningarna för hållbar utveckling, att miljöbegreppet i 
Sverige symboliskt kommit att stå för en uppsättning av empiriska, moraliska 
och estetiska tankegångar som formar en övergripande struktur för 
utvecklingen på det offentliga området. I sin rapport påpekar de att "ekologisk 
modernisering"32, trots retorik som förespeglar miljöproblem som socio-
ekonomiska utmaningar och möjligheter, i grunden baseras på vetenskapliga 
lösningar formulerade av experter och avhängiga beslut genom den 
representativa demokratin. Att hålla den tekniska utvecklingen skild från 
teknologiska sammanhang, formande och formade av sociala, kulturella och 
ekonomiska förhållanden kan visa sig mindre framgångsrikt på sikt. Risken är 
att sådant som betraktas och behandlas som miljöproblem egentligen, 
åtminstone delvis, har sitt ursprung i icke hållbara sociala konstruktioner och 
samhälleliga förhållanden. Colin Fudge och Janet Rowe drar slutsatsen att 
ekologisk modernisering i nuvarande tappning inte tycks leda till hållbar 
utveckling inom socio-ekonomiska och kulturella områden. De anser att för 
att begreppet ekologisk modernisering skall kunna täcka den mångfald 
utvecklingsaspekter som inryms i hållbar utveckling måste demokratiserings-
ansträngningarna intensifieras och även utsträckas till natur- och 
teknikvetenskap. De menar att expertkunskaperna måste sättas i ett icke-
reduktionistiskt sammanhang för att både möjligheter och risker ska komma 
till uttryck. 

Men vilken roll har dagens måltidsverksamhet i formandet av hållbar 
utveckling, vilka teknologier används i skolrestauranger och vilken roll har 
den i inledningen nämnda komposten? Med hållbar utveckling menar jag 
förutom den ekologiska också de sociala och ekonomiska delarna där teknik 
och teknikutveckling spelar en central roll, se kapitel 2 för en utförligare 
diskussion om hållbar utveckling. Utifrån avhandlingens övergripande 

                                                
31 "Vad naturen tål" är numera en vanlig formulering i Naturvårdsverkets skrivningar om miljööver-

vakning etc.
32  Ur Regeringsförklaringen 14 september 1999: "Vårt land skall genomgå en ekologiskmodernisering. 

Med ny, resurseffektiv teknik och andra tekniska landvinningar skall vi bygga upp välfärd och välstånd 
utan att tära på miljön.".
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frågeställningar om vilka förutsättningar som teknologianvändningen i den 
offentliga sektorns måltidsverksamhet ger och kräver, samt relationerna till 
hållbar utveckling, använder jag i det här kapitlet en teknologivärderings-
modell som ram för att fokusera några teknologiska samband i en 
skolrestaurang.

Härnäst gör jag en genomgång av teknologivärdering som begrepp och 
metodologi vilken avslutas med en beskrivning av den teknologi-
värderingsmodell jag valt. Därefter följer en empirisk del med erfarenheter 
från ett skolkök där jag använder teknologivärderingsmodellen för en analys 
av två redskap med skilda relationer till teknologiska system. Kapitlet avslutas 
med en diskussion. 

Teknikvärdering

Ett sätt att undersöka teknikens konsekvenser i hållbarhetsperspektiv är att 
använda någon form av teknik-/teknologivärdering. För att få en översikt av 
vilka metoder eller modeller som används i värdering av teknologier 
genomförde jag en litteratursökning på ordet ”teknikvärdering”. Den gav ett 
magert resultat och utifrån det kunde jag konstatera att begreppet inte tycks 
användas i någon större omfattning33. Enligt Nationalencyklopedin 
(nätupplaga) har teknikvärdering inte blivit en lika etablerad och offentlig 
verksamhet i Sverige som i exempelvis USA, Nederländerna och Danmark 
och den internationella utgivningen är givetvis större än den svenska. En 
boolesk sökning på technology och assessment gav 384 träffar. 
Anmärkningsvärt är att knappt 50% av dessa relaterades till hälsa och 
medicin34. En översiktlig genomgång av de resterande titlarna under senare tid 
visade att en majoritet behandlade ett visst teknikområde snarare än 
användningen av teknikvärdering (technology assessment) som analysverktyg. 
Som analysverktyg kan teknikvärdering, här kallat TA efter det engelska 
”Technology Assessment”, enligt Nationalencyklopedin delas in i fyra olika 
typer. De skiljer sig med avseende på mål metoder och relationen teknik och 
samhälle. Typerna är: 

”teknikbedömning, som koncentrerar sig på analys av den sannolika 
teknikutvecklingen
påverkansanalyser, som diskuterar teknikens troliga konsekvenser för 
samhället

                                                
33  Jag fick 22 träffar vid en sökning i den nationella databasen Libris. Utgivningen är relativt jämnt 

spridd med början 1973 fram till 2000. 
http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended&showholdings=true 2003-01-31. 

34  En boolesk sökning i Libris på med ”technology near assessment not health not medic*” gav 203 
träffar.

http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended&showholdings=true
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förebyggande analyser, som med hjälp av scenariobyggande och offentlig 
diskussion om vad som är önskvärd teknik söker påverka teknikens 
användning
konstruktiv TA, vars företrädare ser teknikutveckling som en politisk 
process och aktivt vill ingripa i utformningen av ny teknik.”

För min analys av teknologier i skolrestauranger är den fjärde typen; 
konstruktiv TA, mest intressant. Två rapporter från den tidiga svenska TA-
utgivningen är värda att uppmärksamma eftersom de båda, på olika sätt, vill 
utgöra del i den fortsatta utvecklingen av TA, en utveckling som nog inte 
blev så omfattande som författarna räknat med. Den ena rapporten gavs ut av 
Ingenjörsvetenskapsakademin 1978 (IVA, 1978) och grundar sig på 
litteratursökning i två amerikanska databaser och en genomgång av i första 
hand internationell litteratur och konferensrapportering under det dryga 
decennium som då gått sedan uttrycket myntades.35 I rapporten konstateras att 
det inte finns någon enhetlig metodik inom TA samt att det råder olika 
uppfattningar om begreppets innebörd, beroende på aktuellt syfte, deltagare 
och teknikområde. Generellt förmedlar rapporten en positiv, oproblematise-
rande tekniksyn, den diskuterar knappast vilken betydelse olika intressenters 
skilda perspektiv och levnadsvillkor kan innebära för värderingen. Ur den 
synvinkeln är den andra rapporten, Teknikvärdering i den kommunala energi-
planeringen (Thorén, 1982), mer intressant. Författaren påpekar samman-
fattningsvis att det handlar om att ta ansvar för tekniken och att ”teknikens 
utveckling på teknikers villkor inte alltid överensstämmer med de villkor 
samhället i övrigt ställer på tekniken”. Dessutom sägs att det handlar om 
demokrati, vems värderingar som företräds, det vill säga: ”- att ”objektivitets-
drömmen” har genomskådats” (Thorén, 1982, s. 99). 

Teknologivärdering i sammanhang 

Av titlarna i min söklista är den i Sverige senast utgivna bok som behandlar 
konstruktiv TA Janine Morgalls avhandling (1991) Developing Technology 
Assessment: a critical feminist approach. Morgall diskuterar där en modell för 
teknologivärdering som ursprungligen föreslagits av Corlann Gee Bush 
(1983). Bush utvecklade modellen utifrån en strävan att sätta tekniken i ett 
större, teknologiskt, sammanhang. Hon föreslår därför att den ska värderas 
utifrån fyra kontexter. Dessa är: 

                                                
35  Lekfolkskonferenser (Fixdal, 1997a), konsensuskonferenser (Fixdal, 1997b), scenarier (Gunnarsson, 

Höjer & Dreborg 2006) och Foresightanalyser (http://cordis.europa.eu/foresight/home.html) är 
andra tekniker eller tillvägagångssätt som används. 

http://cordis.europa.eu/foresight/home.html
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• The developmental context; utvecklingssammanhanget; (natur/teknik)vetenskapliga 
principer som kommer till användning i den nya tekniken eller det nya 
redskapet, de resurser, verktyg, tekniska system och infrastrukturer som utnyttjas, 
de uppgifter och sysslor som ska utföras och de specifika problem som skall lösas. 

• The user context; användarsammanhanget; redskapet som ska ersättas, personliga 
fördelar, konkurrensmässiga fördelar, de indirekta individuella konsekvenserna 
samt sambanden mellan nya redskap och de gamla. 

• The environmental context; det miljörelaterade sammanhanget; de ekologiska 
konsekvenserna av att acceptera den nya tekniken i förhållande till att fortsätta 
med den gamla. 

• The cultural context; det kulturella sammanhanget; påverkan på könade 
samhällsstrukturer36, sociala system och samhällsorganisation samt de involverade 
ekonomiska systemen tillsammans med varudistributionen inom dessa system. 

Den kritik av Bushs teknologivärderingsmodell som Morgall framför går 
främst ut på att det socioekonomiska sammanhanget bör utgöra en fristående 
kontext där sociala och materiella faktorer som påverkar förhållanden för 
utveckling, spridning och slutanvändare ingår. Vidare menar Morgall att Bush 
inte tydliggör feministiska perspektiv i samtliga kontexter utan lägger tyngd-
punkten i den kulturella kontexten, det vill säga den enda kontext där kön, 
eller, med Bushs ord, "sex roles"/könsroller nämns. ”Könsroller” är ett 
omdiskuterat begrepp som användes då Bush skrev sin artikel. Med senare tids 
begrepps- och teoriutveckling har uttrycket övergivits inom forskningen med 
hänsyn till de associationer begreppet ”roll” väcker; som något vi kan välja 
och kliva i och ur när det passar. Å andra sidan och dessutom kan ordledet 
”kön” skapa normerande antaganden om att rollen är biologiskt bestämd (så 
långt en person har ett bestämt kön). Jag har därför valt att översätta ”sex 
roles” på ett sätt som tydligare anger syftet i ett kulturellt sammanhang.  

Det är inte bara Janine Morgall som diskuterat Bushs modell. I sin 
avhandling sammanfattar Birgitta Rydhagen (2002) sin och Morgalls kritik 
genom att utvidga metoden med en övergripande kontext; Design och 
utveckling. Motivet för att använda en övergripande kontext är att det medför 
en medvetenhet om att påverkan och förändring är möjlig och önskvärd 
redan i design- och utvecklingsskedet. Teknik (liksom kön och/eller genus) 
är inte en "fix och färdig svart låda" utan ett skapande i förhandlingar om 
teknologiers gränser och innehåll (Ormrod, 1995, s. 31-47). I den 

                                                
36 Bush använder uttrycket ”sex roles”.  



66 Del III 

övergripande kontexten Design och utveckling fokuserar Rydhagen fyra 
delkontexter37:

• ingenjörsrelaterad kontext;; de verktyg och tekniker som används, ingenjörer, 
tekniska system och infrastruktur, uppgifter som ska utföras och problem som ska 
lösas.

• användarrelaterad kontext; de tekniker som för tillfället används, motivation och 
personliga fördelar, underhållsansvar och anpassning till och av den nya 
teknologin.

• miljörelaterad kontext; miljömässiga förutsättningar och miljöeffekter av nuvarande 
och kommande teknologier. 

• kulturell och socio-ekonomisk kontext; normer och värderingar, behov och 
prioriteringar i samhället/arbetsplatsen38, påverkan av och på könsstrukturer inom 
och runt samhället/arbetsplatsen, social och samhällelig/verksamhetsrelaterad 
organisation samt ekonomiska omständigheter. 

Bush, Morgall och Rydhagen diskuterar alla modellen utifrån specifika 
teknologiska utvecklingssamanhang. Jag prövar här att använda den på en mer 
övergripande verksamhet genom att jag använder den som ett stöd i den 
diffraktion Donna Haraway (2000, s. 101) föreslår i en feministisk form av 
vetenskaplig objektivitet. En objektivitet som fordrar kunskap inställd på 
”resonans” (Haraway, 2000, s. 71) i stället för den dikotomisering eller 
antingen-eller-tänkande som ibland gör sig gällande i vetenskapliga 
aktiviteter. ”Kunskap inställd på resonans” tolkar jag som att forskaren – och 
vetenskapen – behöver vara lyhörd för svagare frekvenser och uppmärksam på 
såväl sin egen som andras situering för att undvika att fastna i dominerande 
förståelser. Som resonanslåda kan forskaren, genom förstärkning av gömda 
eller skymda situeringar eller frekvenser, återge och möjliggöra diskussioner 
om effekterna av vetenskapen, tekniken, teknologin. Därmed kan också ett 
ansvarsfullt ställningstagande åstadkommas, både hos forskaren, användarna 
och andra berörda beslutsfattare39. Ett ansvarsfullt ställningstagande hos ett 
flertal intressenter kan bidra till ”teknovetenskap med demokrati” vilket 
Haraway ser som en av ingredienserna i feministisk teknovetenskap (Haraway, 
2000, s. 156). Jag menar att detta i allra högsta grad också ligger i linje med 

                                                
37  Jag har översatt kontexterna och deras respektive innehållsdefinition från det engelska originalet i 

(Rydhagen,  2002, s. 102). 
38  Rydhagen utvecklade modellen i samband med planerade förändringar i vatten- och sanitetssystemet i 

ett sydafrikanskt samhälle, här är det mer aktuellt att fokusera arbetsplatsen eller verksamheten. 
39  En sådan metod/ansats ser jag som en möjlighet att motverka den typ av tolkningsföreträde som de tre 

forskarna i Michel Callons (2001) berättelse om kammusslor, forskare och fiskare skaffat sig över de 
övriga intressenterna i det beskrivna forskningsprojektet. 
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hållbar utveckling. Resultatet av min deltagande observation är det 
diffraktionsmönster som skapats genom påverkan av personalens situerade 
kunskaper på uppdraget och förutsättningarna för dagens arbete. Med fysikens 
termer utgör uppdraget och förutsättningarna vågrörelsen och personalens 
situerade kunskaper är gittret. Analysen av resultatet har därefter gjorts utifrån 
teknologivärderingsmodellen som då fungerat som ett gitter med de fyra 
kontexterna som spalter vilka gett det slutliga resultatet som ett diffraktions-
mönster.

Skollunch

En dag i slutet av mars 2001 besökte jag en skolrestaurang i syfte att göra 
deltagande observationer av  verksamheten. Observationerna dokumenterades 
i en anteckningsbok. Skolan var en låg- och mellanstadieskola med tillhörande 
fritidsverksamhet, belägen i utkanten av en större nordsvensk stad. Vid mitt 
besök serverades varje dag lunch till ca 375 elever varav ca 80 fick någon 
form av specialkost beroende på allergier, kulturella traditioner och etiska 
ställningstaganden. Andelen elever som fick specialkost var relativt hög 
beroende på att det fanns många invandrarfamiljer i upptagningsområdet. 
Under eftermiddagen serverades även ett lättare mellanmål till de som deltar i 
fritidsverksamheten. 

Jag välkomnades med en kopp kaffe av de två ekonomibiträdena Anna 
och Britta och kocken Clas40. Denna dag stod kycklinggryta med ris på 
matsedeln, en rätt som köket/kocken haft möjlighet att välja själv och som 
han också konstaterade gick att variera i kryddning och ingredienser. Normalt 
tillreddes annars de flesta måltider av "halvfabrikat", transporterade från en 
annan skolas restaurangkök, och enligt en kommungemensam matsedel med 
relativt liten variationsmöjlighet. Tillagningen hade redan börjat när jag kom 
vid åtta-tiden. Specialkosten tillreddes av Anna vid en vanlig köksspis medan 
kökets stora tippbara gryta användes av Clas till "all-ätarnas" mat. Britta var för 
dagen ansvarig för råkostserveringen och arbetade i grovköket. Arbetsrotation 
tillämpades mellan dessa olika sysslor och tillhörande platser. Riset tillagades i 
ett stort värmeskåp. 

Utifrån den inledande scenen från skolrestaurangen och min ambition att 
skaffa mig ”kunskap inställd på resonans” har jag analyserat verksamheten i 
skolrestaurangen genom att använda de underliggande kontexterna i Birgitta 
Rydhagens utveckling av Bushs teknologivärderingsmodell för att lyfta upp 
några teknologiska samband och förutsättningar i en skolrestaurang. Först 

                                                
40  Anna, Britta och Clas hette i verkligheten något annat. 
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presenterar jag den ingenjörsrelaterade kontexten för att sedan relatera till 
övriga kontexter. 

Ingenjörsrelaterad kontext 

Den ingenjörsrelaterade kontexten kan sammanfattas i följande: 375 elever 
(och några lärare) skulle serveras lunch, 80 av dessa behövde tas särskild 
hänsyn till vad gäller ingredienser. Dessutom skulle ett mindre antal 
mellanmål serveras under eftermiddagen.41 För att producera måltiderna 
användes tekniska försörjningssystem för vatten, avlopp och el, dessutom 
utnyttjades infrastruktur i form av livsmedelstransporter och beställningssystem 
i första hand via telefon. De resurser som förbrukades på plats var livsmedel, 
vatten, el-energi samt sådant som lysrör, rengöringsmedel och papper, i viss 
mån även engångsartiklar. En kortfattad "verktygslista" ser ut som följer: 

                                                
41  Enligt Livsmedelsverket (2001) är en riktigt bra skollunch ”både god, hälsosam och lustfylld“. 

Samtidigt påpekas att det är svårt att komponera en bra matsedel utifrån ”de knappa resurser som ställs 
till förfogande“. 

vattenbadsgryta 

värmeskåp 

stekhäll

disk- och arbetsbänkar 

vattenkranar

en vanlig köksspis 

sval

kyl och frys 

diverse köksredskap 

tallrikar, glas, bestick 

handdukar 

rullbana för diskmottagning 

spolutrustning

diskmaskin

diskborste och –trasa 

rullbord för korta transporter 

serveringsmöbler med 

varmvattenbad

matrestuppsamlare 

lastbrygga

kompostbingar och soptunnor 

städutrustning

Från den ingenjörsrelaterade kontexten vill jag föra fram två "redskap", 
matrestuppsamlaren och diskmaskinen, att diskutera vidare kring vad gäller de 
övriga kontexterna; användarsammanhanget, det miljörelaterade samman-
hanget samt det socioekonomiska och kulturella sammanhanget. 
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Matrestuppsamlaren

Komposteringen infördes i slutet av 1990-talet, två-tre år innan mitt besök. 
Matavfall från tillagningen och måltidsrester slängdes i två stora kompostbingar 
som stod uppställda på skolans baksida, i anslutning till kökets lastbrygga och 
personalparkering. Bingarna var hemmabyggen och tömning/hämtning 
skedde på privat initiativ i samarbete mellan en privatperson, en lärare på 
skolan och kökspersonalen, i första hand kocken. Den färdiga komposten 
användes på odlingar i utkanten av staden. Odlingen drevs av en förening och 
och en del av marken uppläts till två klasser på skolan. Elevernas odling var en 
del i ett EU-finansierat marknadsföringsprojekt. Eleverna odlade, förädlade i 
viss mån, och sålde produkterna på en marknad som de arrangerade på skolan. 
Skolbespisningen och personalen där var alltså ganska tydligt inblandade i en 
verksamhet som gav en synlig påverkan i ett relativt nära område men som 
ändå, genom sitt läge på andra sidan av staden, var en mer eller mindre "dold" 
skolverksamhet. Bespisningspersonalens deltagande/-aktighet uppfattade jag 
som mycket begränsad, de skötte den direkta uppsamlingen i kök och matsal. 
Tömningen i komposten ålåg de inblandade eleverna. Trots elevernas ansvar 
hade kocken måst stöta på någon gång när tömning eller förmultning inte 
fungerat tillfredsställande. Odlingsresultatet användes dock inte i köket utan 
tillhörde de engagerade klasserna. 

Själva matrestuppsamlaren bestod av ett särskilt bord i två våningar, 
konstruerat av kocken tillsammans med läraren. I den övre bordsskivan fanns 
ett hål varunder placerades en bytta med minst samma diameter. Den övre 
bordsskivan täcktes av en vaxduk med ett motsvarande snitt så att snittets 
kanter hängde ner i hålet i bordsskivan och matresterna lättare styrdes ner i 
byttan. Det var en mycket enkel konstruktion men kocken var uppenbart 
nöjd och noga med att påpeka att kökspersonalen varit med i design- och 
utvecklingsprocessen. Som utomstående (och civilingenjör; här är jag tillbaks i 
den ingenjörsrelaterade kontexten) uppfattade jag hanteringen av matresterna 
som ganska kladdig och uppsamlingsanordningen som improviserad. Ur min 
synvinkel var det lätt att se ytterligare möjlighet till (vad jag, utifrån min 
position som ingenjör, skulle uppfattat som) förbättringar. Jag kan lätt 
föreställa mig hur professionella designers och konstruktörer med liv och lust 
skulle ta sig an utformandet av en matrestuppsamlare med tillhörande kom-
posteringsanordning om detta blev standard i bespisningen. De hade kanske 
inte konstruerat en lika okomplicerad och, för användarna, praktisk lösning. 
Med användare menar jag både kökspersonalen och de som äter, slänger och 
tömmer rester i matsalen. Den lösning som åstadkommits här verkade alla 
nöjda med; det fanns plats för flera att ställa brickan samtidigt som resterna 
skrapades av, vaxduken styrde ner avfallet i byttan och den var lätt att ta av 
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och rengöra. Själva bordet var lätthanterligt, det rullades fram som en 
fristående "ö" på golvet, en första anhalt innan glas, porslin, bestick och bricka 
sorterades in i diskmaskinens korgar. Efter måltiden kunde bordet rullas 
undan och ge plats för golvstädning och andra aktiviteter. I användarens 
sammanhang fanns alltså flera fördelar. 

Sammanfattningsvis avspeglas matrestuppsamlaren i kontexterna på 
följande sätt: 

Till den miljörelaterade kontexten hör komposteringen och odlingsmarken
som miljömässiga förutsättningar och odlandet med kompost som gödningsmedel
blir en miljömässig effekt. En annan miljömässig effekt är den minskade
sopmängden, utan matrestuppsamlaren skulle det biologiska avfallet behöva 
omhändertas av den kommunala renhållningen. Det som tidigare kallats sopor 
blir nu en resurs i kretsloppet och dessutom en tillgång i elevernas utbildning
och samarbetet mellan olika verksamheter och yrkeskategorier i skolan. Därmed är vi 
inne i den socioekonomiska och kulturella kontexten där den sociala och 
verksamhetsrelaterade organisationen berörs. Dit hör också de ekonomiska 
omständigheterna, att matrestuppsamlaren hänger ihop med det EU-
finansierade marknadsföringsprojektet och den slutliga försäljningen av 
odlingsprodukterna. I den användarrelaterade kontexten kan jag konstatera att 
underhållsansvaret ligger både på restaurangpersonalen och eleverna i de 
engagerade klasserna. Restaurangpersonalen sköter om renhållningen och den 
primära tömningen av matrestuppsamlaren och eleverna sköter den slutliga
tömningen i kompostbingen och ser, tillsammans med vuxna, till att förmultnings-
processen fungerar på ett bra sätt . Dessutom ansvarar en privatperson för 
kompostbingarna där matrestuppsamlaren töms. Genom att restaurang-
personalen tillsammans med läraren hade konstruerat matrestuppsamlaren var den 
nya tekniken väl anpassad till användarna – både personal och elever. Att ha 
deltagit i utvecklingen var en tydlig motivation för den förändring i arbetet som 
matrestuppsamlaren orsakat. För eleverna låg motivationen i försäljningen av 
odlingsresultatet.

Diskmaskinen

Diskhanteringen upptog ett eget, relativt stort rum. Själva diskmaskinen, i 
blankt rostfritt stål, dominerade rummet genom att sträcka sig längs en hel 
vägg och dessutom, i sin "förlängning" längs ytterligare två på ömse sidor 
genom rullbanor för in- respektive utslussning av diskkorgar. Med sitt behov 
av el- och vattenförsörjning samt gråvattenhantering sträckte sig dess 
ingenjörsmässiga sammanhang långt ut i de storskaliga infrastrukturella 
systemen. Medan diskningen pågick krävde maskinen i stort sett kontinuerlig 
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skötsel och manövrering av någon ur kökspersonalen. Enstaka elever hjälpte 
till med sortering och iordningsställande av den rena disken. När all disk 
diskats skulle maskinen diskas. Detta moment kunde lättare beskrivas i bild än 
med ord. Diskningen av maskinen krävde en relativt rörlig, gärna akrobatisk 
människa för att komma åt att rengöra inne, under och i den långsträckta 
huven. Diana, som tillkommit i personalen under dagen när det var dags för 
servering och som nu ansvarade för diskningen fällde spontant kommentaren 
"Detta måste en man ha kommit på!". Jag uppfattade det som en irriterad 
kommentar om en maskin som i design- och utvecklingsprocessen varit 
frånkopplad användarkontexten. Diskmaskinen klarade av sin uppgift enligt 
den ingenjörsrelaterade kontexten, den diskade rent, men är misslyckad 
utifrån användarens, maskinskötarens perspektiv eftersom den var svår att hålla 
ren.

Sammanfattningsvis får diskmaskinen konsekvenser i de olika kontexterna 
på följande vis: I det miljörelaterade sammanhanget ingår den el- och vatten-
produktion som behövs för att diskmaskinen skall fungera. De ger 
miljöeffekter liksom hanteringen av gråvattnet som diskmaskinen producerar. 
Infrastrukturen som levererar el och vatten samt bortforsling och rening av 
avloppsvatten ingår i det ingenjörsrelaterade sammanhanget. I det användar-
relaterade sammanhanget kräver diskmaskinen underhåll i form av ständig 
passning när den är igång och därefter en omständig rengöring. Att elever 
skötte sortering och iordningsställande av den rena disken blir en del av den 
sociala och verksamhetsrelaterade organisationen i den socioekonomiska och 
kulturella kontexten.

Diskussion

Det är på många sätt stora kontraster mellan komposteringsteknologin och 
diskmaskinsteknologin. En sådan är involveringen i offentliga infrastrukturella 
system. För att alls fylla sin funktion var diskmaskinen totalt avhängig el- och 
vattenförsörjning samt avloppshantering. Komposteringen skulle kunna 
fungera utan något av dessa storskaliga system. Däremot var komposteringen 
beroende av frivilliga insatser som till viss del drevs av det EU-finansierade 
marknadsföringsprojektet. Den var dock än mer avhängig de eldsjälar som 
representerade en ideologi som uppmuntrade till självhushållning och lokala 
kretslopp. Diskmaskinen, fjättrad till de storskaliga infrastrukturella systemen, 
kunde i det sammanhanget tyckas mycket sårbar men dessa system var å andra 
sidan uppbackade av stora resurser och organisationer som hade skyldighet att 
se till att de fungerade. Båda dessa exempel visar i enlighet med Langdon 
Winner (1985) vikten av att undersöka teknologiers och artefakters politiska 
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innebörder. Teknologierna ordnade personalens och elevernas tillvaro om än 
på olika sätt. Trots att få, antagligen ingen, som dagligen hade att göra med 
diskmaskinen hade någon särskild kunskap om, eller möjlighet att påverka, 
den infrastruktur som var involverad i diskandet kunde de leva i trygg 
förvissning om att det hela fungerade, det var helt enkelt inte meningen att de 
skulle behöva bry sig. Mot den bakgrunden blir det också tydligt att 
miljöeffekterna av diskmaskinen är betydligt mer svåröverskådliga än de som 
har sitt ursprung i matrestuppsamlaren. Diskmaskinens miljöeffekter beror till 
exempel på hur försörjningssystemen är uppbyggda; varifrån kommer 
elektriciteten, hur tas avloppet om hand, hur renas vattnet? I matrestupp-
samlarens kontext finns fler uppenbart positiva miljöeffekter; resurser återförs i 
kretsloppet, odlingsresultatet används lokalt och minimerar därmed energi-
åtgång och utsläpp från transporter. 

Det är intressant att diskmaskinen, trots dess koppling till den offentliga 
sektorns försörjningssystem, på sätt och vis är betydligt mindre offentlig än 
matrestuppsamlingen och komposteringen. Matrestuppsamlaren kan ses och 
användas av alla som äter i skolan. Odlingen där den färdiga komposten 
hamnar ligger synlig från en av infartsvägarna till staden och produkterna 
bjuds ut offentligt till allmänheten vid den årliga marknaden. Diskmaskinen 
däremot står avskild från den övriga restaurangverksamheten, försörjnings-
systemen ligger till stora delar dolda i marken. Det är bara ”produkterna”, den 
rena disken, som är synligt för flertalet och då enbart för de som äter i 
restaurangen. Dianas kommentar ”detta måste en man ha kommit på” – 
placerar ”en man” i ingenjörens position, den ingenjörsrelaterade kontexten 
är män(nen)s vilket stämmer väl överens med Bushs karaktärisering (Bush, 
1983, s. 156). Även om Corlann Gee Bushs resonemang till stor del ägnas åt 
att beskriva och kritisera könsuppdelningen gör det också tydligt att de 
sammanhang där beslut och information om samt utveckling av teknologier 
äger rum, inte förändras enbart för att könsfördelningen i dessa sammanhang 
förändras. Colin Fudge och Janet Rowe (2000) karaktäriserade de svenska 
insatserna för hållbar utveckling som alltför influerade av ekologisk 
modernisering där åtgärderna baseras på vetenskapliga expertutlåtanden och 
besluten tas i partipolitiskt valda församlingar till skillnad från det 
gräsrotsperspektiv som förespråkas i Agenda 21 (Regeringens skrivelse 
1992/93:13). Komposten och matrestuppsamlaren är tydliga exempel på 
initiativ och teknologiska konstruktioner beslutade och hanterade av de direkt 
ansvariga och berörda. Genom att dessa är så direkt involverade bör förut-
sättningarna att också åstadkomma socialt och ekonomiskt hållbara handlings-
utrymmen vara goda, enligt Fudges och Rowes analys. 

Jag vill också återknyta till måltidsmiljön som beskrevs i min inledande 
minnesbild, se sid. 3; varför var diskmaskinen bortrationaliserad i det nya, då 
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moderna storköket? Det kan förstås ha haft flera orsaker; utrymmes- och 
arbetsbesparande och, även om det kan verka orimligt i dagens läge, kan det i 
planeringsskedet ha förefallit mer ekonomiskt att satsa på engångsartiklar i 
förhållande till ett eventuellt nyinköp av en diskmaskin. Vad än det avgörande 
skälet en gång var så finns det anledning att fundera över att ett kök utan 
diskmaskin också blir fritt från kladdig diskhantering, en syssla med låg status, 
något i gängse uppfattning trist och evigt återkommande. Detta ersattes med 
en långt mindre kladdig (det var ju så gott som förbjudet att slänga mat) 
bortforsling av sopsäckar som hämtades av sopbilar och därefter "försvann". 
Kvittblivning istället för kretslopp! 

Sammanfattningsvis är det, även med en så pass avgränsad studie som 
denna, lätt att se att måltidsverksamheten med sina många kontaktytor mot 
olika typer av samhällsmedborgare, socioekonomiska och teknologiska system 
har stora möjligheter i formandet av hållbar utveckling. Likaledes finns också 
den motsatta utvecklingen, att ohållbara utvecklingsvägar främjas, både genom 
ett aktivt förhindrande av människors engagemang (i verksamheten) och 
aktiva val av ohållbara teknologiska lösningar. Ohållbar utveckling kan också 
främjas genom passivitet, passiva val. En fara för det ligger i att de storskaliga 
systemen uppfattas som opåverkbara. En ökad medvetenhet om förutsätt-
ningarna för verksamheten kan stärka och stärkas av diskussioner om både 
konsekvenser och förutsättningar, vilka som är önskvärda och hur dessa 
rimmar med hållbar utveckling. 

Jag valde att använda en teknologivärderingsmodell för att komma åt den 
åtråvärda resonansen och göra praktisk mening åt Donna Haraways diffrak-
tionsbegrepp. Genom valet av en modell som uppmärksammar olika 
kontexter ville jag testa om dessa skulle kunna representera en form av 
diffraktion genom att tydliggöra olika perspektiv på teknologier. Modellen 
ger god hjälp i att kategorisera observationsmaterialet men riskerar i det här 
fallet att alltför skarpt fokusera det som för mig faller inom kontexternas 
ramar. Min känsla är att sådant som i min ursprungliga förståelse, den jag har 
när jag går in i studien, inte passar in i de förutbestämda kontexterna, tenderar 
att sorteras bort när jag använder den kontextbaserade modellen. Någon 
egentlig resonans eller känsla för var ”the effects of differences appear”, vilket 
Donna Haraway framhåller som en fördel med diffraktion, är svårare att få fatt 
på. En fördel med teknologivärderingsmodellen, såsom jag använt den, är 
snarare att de utsnitt av aspekter på verksamheten som jag fokuserat har blivit 
just avgränsade och tydliga, som om endast de ljusa delarna av diffraktions-
mönstret uppmärksammats. Kanske är en av orsakerna till detta att observa-
tionen var avgränsad och styrd av mig. 

Teknologivärderingsmodellen kan åstadkomma uppmärksamhet på de 
skilda förutsättningar och konsekvenser som gäller för olika teknologier. Detta 
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kan i sin tur användas för att initiera diskussioner kring till exempel för-
ändringspotentialen och möjligheten att påverka olika teknologiska system. 
Sådana förutsättningar kan lätt uppfattas som avhängigt om teknologierna är 
av lokal karaktär och del av system i mindre skala eller om de betraktas om 
mer distanserade, storskaliga och utom räckhåll för personlig påverkan. Att 
bruket av de teknologiska systemen kan diskuteras utifrån aspekter av hållbar 
utveckling innebär också att det finns potential i att lämna handlingsutrymme 
för engagemang för hållbar utveckling, att verksamheten inte detaljstyrs utan 
att det finns möjlighet att pröva till exempel ett komposteringssystem i mindre 
skala. 



Sex Förenkling genom komplexitet –
(teknologi)förändringar i en 
kommunal måltidsverksamhet 

I det här kapitlet undersöker jag med hjälp av en teknologivärderingsmodell 
hur de olika delarna av hållbar utveckling enligt Agenda 21 (Skr. 
1992/93:13); ekonomisk, sociokulturell och ekologisk, kan lyftas fram i 
samband med förändringar och införandet av nya teknologiska system i 
måltidsverksamheten i en större kommun i norra Sverige. För att åskådliggöra 
den praktiska vardagen i kommunens måltidsverksamhet uppmanar jag läsaren 
att backa tillbaks till det scenario som målas upp i prologen, se sidan 57. Det 
är dit, till praktiken i köken, som jag vill lokalisera och situera innebörden av 
kapitlet. 

En verksamhet i förändring 

Liksom andra delar i offentliga sektorn genomgår nu måltidsverksamheten på 
många håll förändringar som syftar till effektivisering. E-handeln och 
samdistributionen i det scenario som jag hänvisar till ovan är exempel på 
sådana. De förändringar och projekt som kommunen genomfört eller startat 
har ursprungligen olika syften och bakgrund, de utgör exempel på pågående 
förändringsverksamhet som generellt eller åtminstone i något avseende syftar 
till besparingar och effektivisering. De enskilda projekten, samdistributionen 
och e-handeln, och förändringarna i förfrågningsunderlaget inför det nya 
livsmedelsavtalet var inte uttalat sammankopplade eller beroende av varandra 
och inte heller direkt sprungna ur strävan efter hållbar utveckling. Trots det är 
det relativt lätt att se beröringspunkter både sinsemellan förändringarna och 
gentemot idéer om hållbar utveckling. Menyerna förändrades så att de 
innehöll en ökad andel grönsaker genom att restaurangerna serverade sallads-
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bufféer och vegetariska måltidsalternativ. Detta ligger i linje med 
Livsmedelsverkets rekommendationer för hälsosamma skolluncher42. Hälsan är 
något som alltmer kommit att ses som förknippad med hållbar utveckling i 
socialt och ekonomiskt perspektiv. I samband med kommunens livsmedels-
upphandling formulerades anbudshandlingarna så att ekologiska och närodlade 
produkter fick ökade möjligheter att konkurrera med det mer etablerade 
utbudet. En sådan strävan kan förknippas både med förändringarna av menyn; 
att söka möjligheter att utöka salladsbuffé och varmrätter med säsongsbetonat 
utbud av odlade produkter, och med hållbar utveckling i form av ekologisk 
odling, minskade transporter och främjande av företagsamhet och biologisk 
mångfald i regionen. Elektronisk handel, e-handel, infördes vilket i första 
hand innebar en effektivisering av ekonomihanteringen men den medförde 
också förhoppningar om effektivisering av själva upphandlingsarbetet i köken. 
Försöket med samdistribution43 av varor till de kommunala köken var tänkt 
att underlätta för mindre producenter i regionen att kunna lämna anbud i livs-
medelsupphandlingen samtidigt som det skulle kunna ge färre transporter och 
billigare upphandling för kommunen. Samdistribution är en företeelse som 
blivit aktuell i många sammanhang, ofta förknippade med hållbar utveckling. 
Just i den aktuella kommunen har den fått en särskild historia vilket fick mig 
att utifrån en litteraturstudie göra den djupare bakgrundsbeskrivning som 
redovisas nedan. 

Samdistribution

Transporter har hittills fungerat som en indikation på tillväxt, inte bara i 
statistisk mening utan även i många av de bilder som presenteras när ett 
blomstrande samhälle åskådliggörs. Samtidigt är det transportsektorn som 
bidrar mest till den ökande efterfrågan på energi och utsläppen av 
växthusgaser i Europa (Europeiska miljöbyrån, 2005). Vid EU:s toppmöte i 
Göteborg 2001 enades delegaterna om att en frikoppling44 av sambandet 
mellan tillväxt och transportökning var nödvändig (Precidency Conclusions 
2001:6). Åtgärderna har hittills dominerats av att åstadkomma denna frikop-
pling genom teknikutveckling i syfte att effektivisera drivmedels-

                                                
42  ”Forskningen visar alltmer övertygande data om den stora betydelsen för hälsan av att äta mycket 

grönsaker, rotfrukter och frukt. Genom att servera ett rikt och varierat utbud av salladsbord och 
tillagade rätter ökar konsumtionen.” (Livsmedelsverket, 2001, s.8).

43  Samdistributionsprojektet fick statligt stöd genom de lokala investeringsprogrammen, LIP, pengar som 
kommunerna kunde söka för projekt avsedda att öka den ekologiska hållbarheten. LIP innebar att 
nästan 5 miljarder kronor fördelades och dessa har i stor utsträckning använts till åtgärder för hållbar 
utveckling genom infrastrukturella insatser. Enligt Naturvårdsverkets redovisning har nästan hälften av 
bidragen använts till ”klimatrelaterade åtgärder inom energi- och transportområdena” 
(Naturvårdsverket, 2005). 

44  Ibland används det engelska begreppet ”decoupling”. 
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användningen. Eftersom det inte har gett tillräckligt resultat återstår att gå 
direkt på problemet, vända trenden med ökande transportmängder och 
eftersträva effektivisering och minskade transportbehov. Utifrån en vilja till 
hållbar utveckling innebär en sådan inriktning på hur problemet ska lösas att 
frågor om transporternas längd, innehåll och resursanvändning ytterst 
angelägna. Resursanvändning inte enbart i form av drivmedel, utan även som 
till exempel utrymmesutnyttjande och infrastruktur samt när, hur och på vems 
villkor transporterna sker. 

Samdistribution, i betydelsen att gods från skilda producenter och 
leverantörer till olika adresser transporteras tillsammans i ett fordon, kan vara 
ett sätt att möta effektiviseringsbehovet. Ett antal försök och pilotprojekt har 
på senare tid startats eller genomförts runt om i Sverige (Hageback, 2002; 
Andersson, 2003; Väg- och transportforskningsinstitutet, 2003). Samdistribu-
tionen förväntas effektivisera användningen av resurser till exempel i form av 
pengar, miljö och tid. Kulturgeografiska förutsättningar i form av befolknings-
täthet, transportsektorns infrastruktur samt den ekonomiska geografin har stor 
betydelse för hur samdistributionen organiseras. Den kan till exempel 
organiseras som i kommunen jag studerat. Där lossades alla varor som beställts 
av kommunens måltidsorganisation i en central lagerlokal där de delades upp 
enligt beställningarna från köken och lastades om till en lastbil som varje dag 
levererade till de kommunala tillagningsköken i en geografiskt bestämd del av 
kommunen (Trivector, 2004). En sådan typ av samdistributionsorganisation är 
mer karaktäristisk i en verksamhet i glesbygd eller utanför tätort där beställarna 
tillhör samma organisation. Samdistributionen kan också organiseras av 
grossister och producenter gemensamt och beröra fler beställarorganisationer, 
till exempel lokala handlare och småföretagare. Beroende på mottagares 
behov och önskemål kan samdistribution både innebära ökning och 
minskning av transportfrekvensen till mottagare. Dels kan alla varor för en 
tidsperiod, till exempel en vecka, samlas till en transport i stället för att 
distribueras av skilda leverantörer vid flera tillfällen under veckan. Dels kan 
samdistribution göra det ekonomiskt och organisatoriskt möjligt att till en 
mottagare leverera mindre varumängder vid fler tillfällen än tidigare om 
transporten samtidigt utnyttjas för varor till andra mottagare.  
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Problemområde

Förändringarna – livsmedelsavtalet, e-handeln och samdistributionen - och 
den praktiska verklighet som målas upp i prologens vardagsbeskrivning av ett 
storkök i offentliga sektorn formar tillsammans med det ovanstående en 
bakgrund till kapitlet som fortsättningsvis bygger på intervjuer jag gjort med 
två kostchefer, A och B, i en kommun i norra Sverige. Deras röster illustrerar 
ytterligare förändringar och för att undersöka sambanden med hållbar 
utveckling använder jag samma teknologivärderingsmodell som i föregående 
kapitel där den ges en närmare historisk bakgrund. Jag återkommer också till 
den längre fram i detta kapitel men kortfattat går den ut på att uppmärksamma 
teknologiutveckling ur olika perspektiv eller kontexter; ingenjörsrelaterad, 
användarrelaterad, miljörelaterad samt kulturell och socioekonomisk. 

Inom offentliga sektorn tenderar projekt eller förändringsarbeten med 
hållbar utveckling som uttalad målsättning att vara inriktade mot förändringar 
av tekniska maskiner, apparater, processer eller system som till exempel 
införande av komposteringsanläggningar eller biogasframställning, nya bränsle-
slag i kollektivtrafiken eller andra typer av energiomställningar. De allra flesta 
av dessa förändringar görs med fokus på att minska belastningen på miljön, att 
åstadkomma ekologiskt hållbar utveckling45. Mot den bakgrunden och utifrån 
avhandlingens syfte, att undersöka hur hållbar utveckling kan relateras till 
teknologiförändringar inom offentliga sektorns måltidsproduktion, vill jag i 
det här kapitlet fokusera förändringars, i synnerhet teknologiska förändringars, 
koppling till hållbar utveckling. I den mer människotäta offentlig verksamhet 
som måltidsverksamheten utgör kan många människor påverka och påverkas 
av förändringar med avseende på hållbar utveckling. Där, menar jag, kan 
förutom det ekologiska, även de sociala (socio-kulturella) och ekonomiska 
benen i hållbar utveckling lättare uppmärksammas i samband med 
förändringarna. Förändringar som kan tänkas påverka konsumtionsmönster, 
tankebanor och kunskapsförståelse hos människor inom ett flertal olika 
kategorier av samhällsmedborgare; barn och ungdomar, politiker, tjänstemän, 
köks- och restaurangarbetare, pedagoger och föräldrar för att nämna några. 
Dessutom kommer jag att pröva om den aktuella teknologivärderings-
modellen, som ursprungligen är utformad för att bedöma en viss artefakt eller 
teknologi, kan användas på en större verksamhet med ett flertal ingående 

                                                
45 Se till exempel Naturvårdsverkets hemsida om Lokala InvesteringsProgram (LIP): ”Det statliga stödet 

till lokala investeringsprogram innebär att kommunerna ges möjlighet att i samverkan med lokala 
företag och organisationer genomföra åtgärder som ökar den ekologiska hållbarheten.” Källa: 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/invprog.htm.%2020
06-02-02 (2006-09-19). 

http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/invprog.htm.%2020
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teknologier och i vilken mån den kan kopplas ihop med hållbar utveckling. 
Genom att använda teknologivärderingsmodellen utgår jag från vad bland 
andra Donna Haraway för fram; att våra föreställningar om världen inte kan 
vara eller bli objektiva i meningen totalt allomfattande utan alltid är situerade, 
partiella och sammanhangsavhängiga (Haraway, 1991). 

Härnäst ges kortfattade återkopplingar till tidigare kapitel om hållbar 
utveckling och teknologivärderingsmodellen samt beskrivningar av metod 
och metodologiskt ramverk i insamling och analys av data. Därefter följer 
analysen av det empiriska materialet där intervjun med kostchef A ingick. I 
sektionen som följer, under rubriken ”Vad hände sedan?”, presenteras 
resultatet av intervjun med kostchef B. Kapitlet avslutas med en samman-
fattande diskussion. 

Förändring för hållbar utveckling 

Innan jag går närmare in på teknologivärderingsmodellen och de metoder jag 
använt vill jag återknyta till något av innehållet i det tidigare kapitlet om 
hållbar utveckling. Den mest kända definitionen av hållbar utveckling är den 
som härstammar från Brundtlandrapporten (Hägerhäll, 1988, s. 57): 

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.”

Det är som synes en ganska vid definition så för att göra den mer praktiskt 
hanterlig kan den utvecklas i de fyra systemvillkor som Karl-Henrik Robèrt 
och John Holmberg formulerat inom stiftelsen Det naturliga steget (2006): 

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk: 

• koncentrationsökning av ämnen från berggrunden 

• koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion 

• undanträngning med fysiska metoder. 

I det hållbara samhället… 

• hindras inte människor att systematiskt tillgodose sina behov. 
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I det fjärde systemvillkoret stöder Robèrt och Holmberg sig på den chilenske 
ekonomen Manfred Max-Neef et al som har beskrivit de grundläggande 
behov han menar att alla behov kan härledas ur (Max-Neef et al., 1989; 
Sundqvist, 2003). Att omsätta villkoren för hållbar utveckling i konkret 
praktik innebär stora utmaningar. Som Elisabeth Corell & Henriette 
Söderberg (2005, s. 32) skriver:

”den stora utmaningen med hållbar utveckling ligger i att integrera kunskap, 
perspektiv, världsuppfattningar, tidsuppfattningar och implementerings-
strategier”.

Det visar på nödvändigheten i att ta hänsyn till de erfarenheter som finns hos 
människor som är direkt involverade i de verksamheter som ställer om till 
hållbar utveckling. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling och i 
det sammanhanget tydliggörs också betydelsen av Anita Larssons (2006) 
formulering om att utgå från erfarenheter (i stället för behov) för att driva 
jämställdhet i planeringsarbete. Mer om detta finns som sagt att läsa i det 
tidigare kapitlet om hållbar utveckling, se kapitel 2. 

Teknologivärderingsmodellen – en utgångspunkt i analysen 

Corlann Gee Bush föreslog i början av 1980-talet en analysmodell för 
feministisk teknikvärdering (Bush, 1983). Behovet av en sådan grundade hon 
på ett resonemang om hur teknik och teknologi i värderingssammanhang 
generellt kategoriseras som antingen ”hot”, ”framsteg” eller ”redskap”46

Kategorierna ska ses som samlingsnamn för hur teknik och teknologi 
framställs som antingen av ondo (”hot”), av godo (”framsteg”) eller som 
neutrala artefakter där konsekvenserna av användningen helt och hållet beror 
på användarens avsikter och moral (”redskap”). 

Faran med denna förenklade och polariserande karaktärisering av en så 
betydelsefull byggsten i samhället är, enligt Bush, att allt engagemang läggs på 
argumentation för och emot de olika kategorierna, vilket leder till att 
allmänheten inte ser sig ha någon anledning eller möjlighet att förändra 
inriktningen på teknologianvändningen i samhället. Bush menar att uppmärk-
samheten därmed dras bort från verkligt angelägna frågor om vem som tar 
beslut om teknologi, på vilka grunder och med vilka konsekvenser. Den 
förenklade kategoriseringen i hot/neutralitet/framsteg förskjuter diskussionen 
mot en polarisering av argument och uppdelning i anhängare/motståndare till 
de olika kategorierna. I stället vill Bush se en mer konstruktiv diskussion om 

                                                
46  Min översättning av ”threat”, ”triumph” och ”tool”. 
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de angelägna frågorna: Vem tar teknologiska beslut/beslutar om teknologi-
användning? På vilka grunder? Vilka blir effekterna? Sådana frågeställningar 
kan motivera och medverka till att medborgarna lägger kraft och engagemang 
i att förstå, diskutera och skaffa sig kontroll över teknik- och teknologi-
användning. Behovet av att undvika förenklingen resulterar i Bush:s idé att 
tänka bort vedertagna teknologitankemönster och tänka om utifrån olika 
kontexter vad teknologier står för; detta utgör utgångspunkten i hennes 
argumentation för varför feministisk teknologivärdering är nödvändig.

En omvänd förenkling blir då att benämna komplexiteten, teknologins 
implikationer, för att synliggöra och visa att det är angeläget för alla att 
påverka teknologiutvecklingen. Bush framhåller att den feministiska 
utmaningen ligger i att omdana samhället så att teknologin blir jämställd och 
att omdana teknologin i avsikt att göra samhället jämställt. En tankegång som 
inte är unik för Bush utan tvärtom en av grundstenarna i feministisk 
teknovetenskap, se till exempel Haraway, här tolkad av Joseph Schneider 
(2005, s. 21): 

”Rather, she [Haraway] hopes to encourage a way of seeing, thinking, and 
acting together that begins to change the way humans and the many others 
to whom they are connected know and live together now and in the 
future. She hopes, like Foucault, to encourage us to do this differently. The 
first steps in such a movement are about imagining and then embodying 
these as real possibilities”. 

Metod

Genom olika informationskanaler, som media och en konferens om livsmedel 
och hållbar utveckling, fick jag vetskap om de olika förändringsprojekt som 
initierats inom måltidsverksamheten i en större norrländsk kommun. Eftersom 
kommunens kostchef för skola och barnomsorg varit involverad i 
genomförandet av olika förändringar valde jag att intervjua henne. I den 
fortsatta texten benämns hon ”kostchef A”. Jag har också analyserat dokument 
och handlingar som berörde måltidsverksamheten i skolan och förskolan, till 
exempel förfrågningsunderlaget inför det nya livsmedelsavtalet, Barn- och 
utbildningsplanen (2001) och Livsmedelsverkets ”Riktlinjer för 
barnomsorgens måltider” (2001). Intervjun ägde rum på kostchef A:s 
tjänsterum den 17 februari 2003 utifrån en semistrukturerad guide (se bilaga 
1) där jag hade förberett inledande frågor till de områden jag såg som 
relevanta för mitt syfte; om hennes arbetsuppgifter, måltidsverksamhetens 
organisation, om förändringarna och synen på hållbar utveckling. Intervjun 
spelades in och transkriberades. 
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Den transkriberade intervjun med kostchef A utgör diffraktionsmönstret (D i 
figuren nedan) som bildats när vågrörelsen i form av kostchefens erfarenheter 
(A i figuren) diffrakterats vid passagen genom gittret vars spalter (s i figuren) 
bildas av min intervjumall tillsammans med vad och hur hon väljer att 
beskriva sina erfarenheter.

Figur 2. Insamling av data. 

Även om strävan efter hållbar utveckling inte varit en uttalad målsättning eller 
orsak till förändringarna hade de alla en mer eller mindre tydlig sådan 
koppling. För att uppmärksamma hur hållbar utveckling kom till uttryck i 
arbetet och tankarna kring förändringarna valde jag att analysera intervjun 
enligt den modell som ursprungligen beskrivits av Corlann Gee Bush (1983) 
och därefter bearbetats av Janine Morgall (1991) och Birgitta Rydhagen 
(2002). I Bushs modell tillämpas analysen på en ny teknologi som värderas 
utifrån sina egenskaper och effekter i fyra olika kontexter eller sammanhang. 

I det här kapitlet använder jag modellen för analys av flera förändringar, 
en del av dem teknologiska, i en verksamhet. Min analys kan därför ses som 
ett experiment eftersom modellen inte uttryckligen formulerats för analys av 
en hel verksamhet eller utifrån vad som framkommit vid en intervju.  

De olika kontexterna är: 

• I den ingenjörsrelaterade kontexten ingår: de verktyg och tekniker som används, 
ingenjörer, tekniska system och infrastruktur, uppgifter som ska utföras samt 
problem som ska lösas. 

S S S S

A

D
D = diffraktionsmönstret: 
intervjun 

s = spalterna i gittret: 
intervjumallen tillsammans med 
vad och hur kostchefen väljer att 
berätta sina erfarenheter 

A = vågrörelsen: kostchefens 
erfarenheter 
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• I den användarrelaterade kontexten ingår: de tekniker som för tillfället används, 
anpassning till och av eventuell ny teknik, underhållsansvar samt motivation och 
personliga fördelar. 

• I den miljörelaterade kontexten ingår: miljömässiga förutsättningar, miljöeffekter av 
nuvarande teknologier och miljöeffekter av kommande teknologier. 

• I den socioekonomiska och kulturella kontexten ingår: normer och värderingar, 
behov och prioriteringar i samhället och på arbetsplatsen, påverkan av och på 
könsstrukturer i samhället och på arbetsplatsen, den sociala och samhälleliga eller 
verksamhetsrelaterade organisationen samt ekonomiska omständigheter. 

Modellen har likheter med benen i hållbar utveckling, den socio-ekonomiska 
och kulturella samt användarkontexten knyter tydligt an till de sociala 
respektive ekonomiska benen samtidigt som de ingenjörs- och miljörelaterade 
kontexterna hänger ihop med det ekologiska benet i hållbar utveckling. 
Utifrån mina syften ser jag det därför som intressant att pröva modellen i 
relation till hållbar utveckling.

Analysen har genomförts i flera steg. I den transkriberade intervjun 
identifierade jag först vad som kunde hänföras till de mönster som framträdde 
genom att strålarna formades av modellens olika kontexter, till exempel 
uppgifter som ska utföras (den ingenjörsrelaterade kontexten), motivation och 
personliga fördelar (den användarrelaterade kontexten) och så vidare. Dessa 
textdelar markerades med en färg för varje delkontext och de färgade 
intervjufragmenten delades upp i respektive delkontext. Till sist utvecklade 
jag intervjufragmenten till sammanhängande text som jag strukturerade (och 
rubricerade) efter de utgångspunkter jag hade i min intervjumall. 

Figur 3. Analys av data 
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A

D
D = diffraktionsmönstret: 
analysresultatet

s = spalterna i gittret: 
teknologivärderingsmodellen

A = vågrörelsen: den 
transkriberade intervjun med 
kostchef A samt dokument och 
handlingar relaterade till 
måltidsverksamheten
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Jag använde alltså diffraktionsmönstret i form av den transkriberade intervjun 
som vågrörelse tillsammans med de dokument och handlingar jag studerat för 
en diffraktion genom teknologivärderingsmodellens gitter. Diffraktionen 
innebar att vågrörelsen - intervjun - bröts, tog nya riktningar vid passagen 
genom gittret – teknologivärderingsmodellen (s i figuren ovan). De nya 
vågrörelserna påverkade varandra, några förstärktes samtidigt som andra 
släcktes ut, och därigenom skapades ett diffraktionsmönster, här i form av 
analysresultatet (D i figuren ovan). 

För att följa upp utvecklingen av de förändringar som beskrevs i intervjun 
med kostchef A gjorde jag två och ett halvt år senare en intervju med hennes 
efterträdare på tjänsten (kostchef B). Jag ville också få en mer generell bild av 
hur situationen inom måltidsverksamheten i en kommun kan förändras. 
Intervjun gjordes med utgångspunkt i det diffraktionsmönster som den 
tidigare intervjun (med kostchef A) resulterat i. Det tidigare analysresultatet 
reflekterades på så sätt i intervjun med kostchef B och bidrog till det nya 
diffraktionsmönstret som skapades. Vid detta tillfälle använde jag mig själv, 
min egen tolkning och förståelse av intervjun som ett gitter på det sätt som 
redovisas nedan. 

Måltidsverksamhetens uppdrag och arbetet i kök och restaurang 

I den följande sektionen presenterar jag analysen av de delar i empirin som 
handlade om måltidsverksamhetens uppdrag och arbetet för att genomföra 
detta uppdrag. Utifrån empirin beskrivs genomförandet och själva arbetet i 
köken och restaurangerna på ett generellt och ibland teoretiskt plan. Genom 
analysen med modellens olika kontexter konkretiserades samarbete, samspel 
och delaktighet som utmärkande drag för verksamheten, till exempel i frågan 
om ifall köken var tillagnings- eller mottagningskök. 

Ingenjörsrelaterad kontext 

I den ingenjörsrelaterade kontexten kan den uppgift som ska lösas beskrivas 
som att ett antal människor, mest barn och ungdomar, några anställda, skall 
serveras ett antal måltider med hjälp av infrastruktur bestående av till exempel 
ett antal kök, restauranger, informationsteknologi och el-, vatten-, avlopps- 
och sophanteringssystem. De teknologiska förutsättningarna skall ge 
användarna möjlighet att klara av den produktion som beslutats politiskt; att 
tillreda kalla och varma näringsriktiga rätter av råvaror och halvfabrikat med 
olika hanteringskrav. Menyn är näringsberäknad så att barn med heltidsplats i 
förskolan skall kunna få i sig 65% av närings- och energibehovet per dag 
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medan skollunchen ger 30%. Kostchefen A poängterade, särskilt i fråga om de 
system som införts, att alla delarna måste fungera i samspel både med annan 
teknologi men inte minst med användarna. 

Uppdraget, eller uppgiften som skulle utföras, tolkad utifrån det ingenjörs-
relaterade sammanhanget, såg olika ut i förskole- respektive skolköken, både 
vad gällde mängder och intensitet. Varje förskolekök serverade frukost, lunch 
och mellanmål åt mellan 20 och 80 personer. Medan arbetet i förskoleköken 
var någorlunda jämnt fördelat över dagen kunde det i en grundskola röra sig 
om att servera uppemot 500 portioner under några få lunchtimmar. Det fanns 
också kök som lagade och serverade mat åt både skola och förskola. 

Vid tiden för intervjun var, enligt kostchefen A, två ”ganska stora” kök 
under ombyggnad. I en skola rörde det sig om en total ombyggnad, där skulle 
köket flyttas till en arbetsmiljömässigt bättre placering i samma byggnad. I 
övrigt skedde mindre rustning av köken då och då. Det kunde röra sig om allt 
från ommålning och att flytta väggar till byte av utrustning, bänkar, kylskåp, 
ugnar och spisar. 

I de flesta av kommunens skolor och förskolor lagades maten på plats, 
både i centralorten och i byarna, och i de flesta köken klarades arbetet av en 
anställd. Enligt kostchefen A var frågan om mottagnings- eller tillagningskök ett 
ständigt aktuellt ämne i diskussioner som rörde måltidsproduktionens 
organisation. Skillnaden ligger i tillagningskapacitet; tillagnings- (också kallat 
produktions-) köket lagar och skickar ut huvudrätten till mottagningsköken 
som enbart gör i ordning tillbehören, till exempel kokar potatis och gör i 
ordning grönsaker. Som exempel på infrastruktur och uppgifter som kan 
hänföras till den ingenjörsrelaterade kontexten uppgav kostchefen A att det 
fanns några kök varifrån mat skickades i liten skala till enstaka andra 
mottagningskök. I byarna fanns på det stora hela mest tillagningskök. Det 
fanns också ett kök som skötte matleveransen till en enhet inom handikapp-
omsorgen men i övrigt var skolmåltidernas verksamhet skild från äldre- och 
handikappomsorgen. I det nyligen färdigställda tillagningskök som skulle 
drivas på ett mottagningsköks budget var ett av problemen som skulle lösas att 
utrustningen, de tekniska verktygen, skulle fungera på ett extra effektivt och 
kostnadsbesparande sätt. 

Användarrelaterad kontext 

Tolkade i det användarrelaterade sammhanget hade motivationen en stor 
betydelse för uppdraget och arbetet. Diffraktionsmönstret som bildades 
genom förstärkningar och försvagningar har delats upp i relation till 
uppdraget, arbetet och slutligen delaktighet och kreativitet.  
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Motivation i uppdraget 
Med avseende på det användarrelaterade sammanhanget var motivation en 
betydelsefull ingrediens när kostchefen A berättade om uppdraget. Att få 
barnen att vilja välja och längta efter att äta i skolrestaurangen var ett 
övergripande uppdrag för personalen och kostchefen A såg detta som ett, om 
än indirekt, inspirerande mål även i sitt arbete. En annan del av motivationen 
i hennes arbete låg i direktkontakten med beslutsfattarna, att kunna påverka 
dessa men också att få ta emot deras idéer och frågor – att påverkas i ett 
ömsesidigt utbyte. Också kontakterna och utbytet med kollegor i liknande 
verksamheter beskrevs som inspirerande. De sistnämnda bidrog till idéer om 
hur både ny och befintlig teknik kan användas och anpassas till den egna 
verksamheten. Där var även branschtidningar en viktig inspirationskälla. 
Kommunens måltidsverksamhet var uppdelad på olika omsorgsgrupper (äldre- 
och handikappomsorg samt barn och skola) som hade olika behov men där 
samarbetet och anpassningen sinsemellan ändå måste fungera, teknologiskt 
och organisatoriskt, som en del i den användarrelaterade kontexten. 
Kostchefen A nämnde också möjligheten att ”jobba på en bredare front” som 
en drivkraft i sitt arbete. Som exempel berättade hon om den kokbok som, i 
syfte att främja folkhälsan, arbetades fram i ett kommunalt projekt och delades 
ut som julklapp till alla kommunanställda. 

Motivation för arbetet 
Arbetet i storkök är både tungt och tidspressat; aspekter som är relevanta i det 
användarrelaterade sammanhanget. Tidspressen blir särskilt tydlig på skolorna 
där så gott som hela produktionen skall levereras under några få timmar. 
Utifrån antagandet att teknik kan underlätta och effektivisera tungt och 
tidspressat arbete är förutsättningarna goda för att ny teknik eller teknik-
utveckling skall mottas positivt av personalen och ge tydlig motivation och 
personliga fördelar i den användarrelaterade kontexten. Kostchefen A beskrev 
också de aktuella förändringarna som positiva för de anställda i deras arbete 
och att de gav utrymme för individualiserad, delvis självständig anpassning för 
att nå produktionsmålen. 

I kostchefens A beskrivning fanns en hög grad av motivation i att 
förändringarna, särskilt den ökade mängden grönsaker i och med de 
vegetariska alternativen och salladsbufféerna, gjorde tydligt att måltids-
personalen var ”hälsoarbetare”. Hon beskrev också arbetsuppgiften i sig som 
en motivation, att servera lunch till skol- och förskolebarn är av stor betydelse 
för många, inte bara för barnen utan även för de vuxna runt omkring dem. 
Hon såg också att arbetet utfördes på ett sätt som uppskattades och direkt fick 
positiva konsekvenser, till exempel att barnen åt mer och mer. Att miljön där 
måltiderna serverades, restaurangen, hade prioriterats hade konsekvenser i 
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form av underhållsansvar i det användarrelaterade sammanhanget, det gällde 
för personalen att bibehålla den trevliga miljön och ”försöka få barnen att äta 
bättre”. Lunchen schemalades så att den inte blev en del av en lång rast utan 
ett eget moment i skoldagen och de yngre barnen fick fast bordsplacering så 
att de upplevde en trygg och invand måltidsmiljö. Dessa förändringar 
påverkade samtidigt personalens arbetsmiljö och -rutiner.

En arbetsorganisatorisk förändring som antogs öka motivationen och som 
utgör en aspekt i den användarrelaterade kontexten och som skett under de 
senaste åren, var att titeln ”ekonomibiträde” försvunnit till förmån för titeln 
”kokerska” vilket innebar att alla fått möjlighet att utföra samtliga arbetsupp-
gifter som förekom i köken. För de som arbetade ensamma i köken, till 
exempel Lisbeth i det inledande scenariot, hade detta inte så stor betydelse 
men, enligt kostchefen A antogs förändringen vara positiv ur arbetsmiljösyn-
punkt i de större köken eftersom arbetsdagen blev mindre monoton och 
arbetet därmed roligare och mer intressant.  Ett ökat engagemang kunde i sin 
tur leda till att fler kände att de kunde vara med och påverka verksamheten 
och på så sätt vara delaktiga i utvecklingen. Lönesamtal ingick i kostchefen 
A:s arbetsuppgifter och är intressant i sammanhanget eftersom lönen innebar 
en bekräftelse på värdet av det arbete som utfördes. Positivt sett visar lönen att 
arbetsuppgiften och arbetsinsatsen har ett värde men eftersom ersättningen 
ligger på de lägsta lönenivåerna är det uppenbart att det ekonomiska värdet 
ändå kunnat sättas lågt. 

Motivation för delaktighet och kreativitet 
Kostchefen A uttryckte att det var viktigt att försöka skapa dialog med 
kökspersonalen så att de skulle känna sig delaktiga. En motivationshöjande 
aktivitet för kommunens kökspersonal i samband med förändringarna var de 
träffar som genomfördes i områdesindelade grupper minst en gång i månaden 
då det var möjligt att diskutera problem och åtgärder. Diskussionen innebar 
ett forum där personalen kunde dela med sig av sina erfarenheter och 
lösningar till andra, till exempel angående den användarrelaterade 
anpassningen till och av de teknologiska förändringar som skett. Eftersom 
många arbetade ensamma i köken var detta ett av få tillfällen att träffa kollegor 
i samma situation.

Tillagningskök, där maten kan tillagas ända från råvarustadiet, framställdes 
av kostchefen A som det bästa och mest eftersträvansvärda – hon menade att 
det var ”…självklart att man vill ha tillagningskök på alla ställen”. Ett 
tillagningskök är inspirerande för användaren och kan ses som en personlig 
fördel utifrån den användarrelaterade kontexten eftersom den anställda kan ha 
full kontroll på måltiden från råvara till färdig produkt. Å andra sidan; 
kostchefen A poängterade samtidigt att det var en utmaning att arbeta för att 
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det inte skulle märkas på slutprodukten om den serverades från ett tillagnings- 
eller ett mottagningskök: 

”…kunden ska ju inte märka den där skillnaden i alla fall, oavsett om det är 
ett tillagningskök eller ett mottagningskök. Det är ju det som är det viktiga, 
tycker jag”. 

Min tolkning är att sämre eller svårare förutsättningar kan innebära en extra 
sporre att göra ett bra jobb, att hävda sin yrkesskicklighet och att kontakten 
med ”kunden” – matgästen - blir en viktig förutsättning för att cirkeln 
prestation – uppskattning – motivation – prestation etc. skall slutas. Att i den 
användarrelaterade kontexten anpassa matlagningen efter de existerande 
förhållandena, till exempel teknologiska, är en grundläggande förutsättning för 
att resultatet skall bli bra. Kostchefen A påpekade att ”det är inget lätt” men 
att det handlade om ”hur man gör och hur man använder saker och ting”. 
Kanske kan det ses som att mottagningsköket kräver extra anpassnings-
förmåga, engagemang, fantasi och skicklighet i att hantera och utnyttja 
matvarorna och tekniken när ”råvarorna” utgörs av helfabrikat. 

Miljörelaterad kontext 

Genom sitt engagemang i genomförandet av flera av förändringarna som 
antogs minska de miljöskadliga konsekvenserna såg kostchefen A sitt uppdrag
som miljörelaterat på ett övergripande plan. Menyn hade till exempel 
betydelse tolkad utifrån den miljörelaterade kontexten genom att en ökad 
andel grönsaker kunde innebära ett steg mot effektivare resurshushållning 
eftersom produktion av vegetabilier generellt är mindre vatten- och 
energikrävande jämfört med köttproduktion. Kostchefen A hade 
förväntningar på att både få ner utsläppsmängderna och minska buller och 
trafikfaror genom den reducering av transportmängden som antogs följa av 
samdistributionen.

Socioekonomisk och kulturell kontext 

Den socioekonomiska och kulturella kontexten relaterad till måltidsverksam-
hetens uppdrag och arbetet i kök och restaurang dominerades av normer och 
värderingar. Mönstret som bildades var relaterat till måltidverksamhetens som 
en kommunal verksamhet (organisation), genom menyerna och slutligen 
(arbets)miljön.



Förenkling genom komplexitet… 89

Normer och värderingar i organisationen 
Till måltidsverksamhetens socioekonomiska och kulturella sammanhang hör 
att den är en kommunal organisation, beroende av politiska beslut, och 
kostchefen A påpekade att det därför var viktigt att ha ett bra samarbete med 
politikerna. I hennes arbetsuppgifter och ansvar ingick, som en del av den 
verksamhetsrelaterade organisationen, att medverka till livsmedelsavtal som 
styrde och styrdes av de ekonomiska omständigheterna, budgeten. I 
teknologivärderingsmodellens socioekonomiska och kulturella kontext har jag 
också sorterat in normer och värderingar som kostchefen A gav uttryck för, 
till exempel att ”kommunen tycker att det är viktigt med skolmat”, en positiv 
värdering som visar att hon uppfattade att politikerna prioriterade 
måltidsverksamheten. Kostchefen A beskrev samtidigt hur verksamheten – 
måltidsproduktionen – skulle bedrivas enligt devisen ”högsta möjliga kvalitet 
till lägsta möjliga pris”. Detta tolkar jag som en tydlig, uttalad norm där 
principen att kombinera hög kvalitet med lågt pris hade, och gavs, en central 
position i den formellt beskrivna verksamheten. 

Personalens arbete, teknologianvändning och organisation, styrdes också 
av normer och värderingar som gjordes påtagliga i dokument från Barn- och 
utbildningsnämnden och Livsmedelsverket och dessutom av den verksamhets-
relaterade organisationen som kom till uttryck i form av meny och 
verksamhetsplanering. De flesta restauranger serverade, enligt Barn- och 
utbildningsplanen (2001), ”två varma rätter varav en grönsaksrätt”. ”I syfte att 
alla ska äta enligt tallriksmodellen” serverades dessutom salladsbord. Barn- och 
utbildningsplanen hämtade en del av sina normer och värderingar, till 
exempel vad gällde näringsinnehåll, från Livsmedelsverkets ”Riktlinjer för 
barnomsorgens måltider” (2001, s. 2). Dessa riktlinjer sades ”i stort [följa] de 
svenska näringsrekommendationerna” och var också upplagda ”med tanke på 
att barn [ ] ska börja äta ”vuxenmat” och att de ska lära sig vad som ingår i 
olika typer av måltider”. Barn- och utbildningsplanen angav som mål för 
måltiderna att: 

Alla matgäster upplever måltiden som positiv och lustfylld. 

Alla matgäster upplever att de måltider som serveras är goda och tilltalande. 

I alla restauranger inom förskola och grundskola fungerar de vuxna som 
förebilder under måltiderna och inspirerar barn/studerande till bestående goda 
matvanor.

Barn och utbildningsplanen redovisade också den ekonomiska prioriterings-
ordningen där personalkostnader gick före allt annat, därefter kom 
skolmåltider tillsammans med skolskjutsar, lokalvård, vaktmästeri med mera. 
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Allra sist i prioriteringsordning låg lokalkostnaderna. Av driftbudgeten stod 
personalkostnaderna för 67,5% medan lokalkostnaderna tog 16% och måltider 
med mera tog resterande 16,5%. 

Som en del av den verksamhetsrelaterade organisationen, vilken i enlighet 
med teknologivärderingsmodellen ingår i den socioekonomiska och kulturella 
kontexten, beskrev kostchefen A att de flesta förskolekök fungerade så att en 
personal ansvarade för måltiderna till tre avdelningar, det vill säga runt 60 
lunchgäster, och att det innebar en relativt bra arbetssituation. Även om det ur 
arbetsmiljösynpunkt ansågs vara lagom var, enligt kostchefen A, den allmänna 
uppfattningen att ”man har alltid för lite tid i alla köken”. 

Normer och värderingar i menyn 
Hos kostchefen A fanns en ambition att stärka samarbetet mellan måltidsverk-
samheten och skolverksamheten, med utgångspunkt i skolarbetet snarare än 
tvärtom. Som exempel nämndes att när nobelfestligheterna uppmärk-
sammades i skolan kunde skolrestaurangen ha ett Nobeltema kring lunchen. 
Kostchefen A antog att ett ökat samarbetet skulle gynna måltidsverksamhetens 
målsättning och ligga i linje med dess prioritering att barnen skulle äta mera, 
både genom det ömsesidiga engagemanget och genom ökad uppmärksamhet 
på matens och ätandets betydelse för skolarbetet. Ytterligare exempel på 
måltidsverksamhetens socioekonomiska och kulturella kontext var att 
planeringen av måltidsverksamheten skulle ske i närmre samröre med barnen. 
De skulle ha möjlighet att påverka, deras behov och prioriteringar skulle 
också komma till uttryck vilket krävde medveten organisering i planeringen. 
Två till tre gånger per termin erbjöds en ”önskerätt” som röstades fram av 
eleverna på respektive skola. Gränserna för vad barnen kunde önska sig 
bestämdes av ekonomiska ramar och näringsrekommendationer. De senaste 
åren hade också en temavecka med rätter eller livsmedel typiska för länet, till 
exempel renkött, palt och surströmming (för de som ville!), ingått i menyn 
vilket kan ses som ytterligare varianter av normer och värderingar, utöver de 
rikstäckande, statligt uträknade näringsrekommendationerna. 

Organisation och ekonomi påverkades också på andra sätt av menyn, 
uppdraget var ju att åstadkomma ”högsta kvalitet till lägsta pris”. Det innebar 
en balansgång mellan att å ena sidan servera rätter som uppskattades och sätta 
detaljnivå på menyn (antingen kunde menyn skrivas med preciserade 
ingredienser eller som en inriktningsram, t.ex. ”köttgryta” eller ”fisk”) och å 
andra sidan efterleva både budget och näringsrekommendationer. Menyn 
hade också inverkan på organisationen på samhällsindividens nivå; för familjer 
med barn på olika skolor var det lättare att planera middagen om alla skolor 
serverade samma rätt till lunch. 
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Normer och värderingar i (arbets)miljön 
Prioriteringar på arbetsplatsen är också en del av teknologivärderings-
modellens socioekonomiska och kulturella kontext, skolrestaurangernas miljö 
prioriterades och kostchefen A menade att miljön kring måltiderna var värd 
75% av den totala upplevelsen av måltiden. I miljön ingick, förutom sådant 
som färgsättning, dekorering och möblering, även att de mindre barnen skulle 
ha bestämda platser i restaurangen och att lunchen schemalades som en egen 
aktivitet för att åstadkomma en lugnare miljö där barnen kunde äta bättre, 
återigen ett sätt att uppfylla normer och behov i måltidsverksamhetens 
socioekonomiska och kulturella kontext. 

Med hänsyn till teknologivärderingsmodellens socioekonomiska och 
kulturella kontext hamnar diskussionen om mottagnings- eller tillagningskök ofta 
i en skärningspunkt mellan normer, värderingar och ekonomiska omständlig-
heter. Ett tillagningskök ansågs allmänt mer värdefullt, bättre, än ett mot-
tagningskök samtidigt som mottagningsköket antogs mindre kostsamt, 
exempel på normer och värderingar som vägdes in i diskussionen. Det slutliga 
valet styrdes av behov och prioriteringar men också av sådant som modet att 
våga ompröva antagandet om det ekonomiskt fördelaktiga mottagningsköket. 
I den aktuella kommunen gjordes nu ett försök att driva ett tillagningskök 
med samma kostnader som om det varit ett mottagningskök. Att måltids-
verksamheten generaliserades i alltför hög grad, det vill säga att normer, 
värderingar och prioriteringar uppfattades som generella över hela eller delar 
av landet, såg kostchefen A som ett problem; ett system eller en organisation 
som passade i en kommun var inte automatiskt det bästa, eller ens 
funktionsdugligt, i en annan kommun. Hon sa: 

”…sen ser ju kommunerna lite olika ut. Man har ju olika utgångsläge. [ ] 
Det är ju det som varit svårt [ ] att man har generaliserat så mycket. Det 
finns ju inte en kommun som är lik den andra. [ ] Utan det måste man 
anpassa utifrån den verklighet som vi lever i här och nu”. 

Hon menade att även om tillagningskök normalt värderas högre än 
mottagningskök behöver deras funktion i praktiken inte följa det mönstret, 
det beror på hur möjligheterna utnyttjas och vad ändamålet är. Kostchefen A 
påpekade också att det handlar om känsla, vilken känsla som förmedlas vid 
serveringen. Catering serveras ju i mottagningskök men förmedlar inte 
självklart bilden av ”dålig kvalitet” eller ”sämre mat”. 
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Avtal, beställning och leverans 

I de följande sektionerna presenteras resultaten av analysen eller diffraktions-
mönstret som bildades med utgångspunkt i livsmedelsavtalet, e-handeln 
respektive samdistributionen genom de olika kontexter som getts av 
teknologivärderingsmodellen. Först kommer den ingenjörsrelaterade, därefter 
följer den användarrelaterade, den miljörelaterade samt slutligen den 
socioekonomiska kontexten. Livsmedelavtal, e-handel och samdistribution är 
alla delar av livsmedelsförsörjningen till kommunens offentliga storkök. Vid 
tiden för intervjun var de alla i något skede av en förändrings- eller utveck-
lingsprocess. Livsmedelsavtalet låg ute för anbud och inför det hade 
förfrågningsunderlaget formulerats så att det skulle ge bättre möjligheter än 
tidigare för mindre och regionala producenter att delta i processen. Till 
exempel gavs nu möjlighet att lämna anbud på delar av varubehovet. 
Upphandlingen gjordes gemensamt med tre näraliggande kommuner och 
påverkades dessutom av införandet av e-handel samt det påbörjade samdistri-
butionsprojektet. Livsmedelsavtalet var först ut när kommunen successivt gick 
över till e-handel. Det främsta skälet till att införa e-handel var att underlätta 
fakturahanteringen på kommunens ekonomikontor. Samdistributionen 
organiserades av kommunen och innebar att grossister och producenter 
levererade varor till en samlastningscentral varifrån allt som skulle till en viss 
del av kommunen levererades en förutbestämd dag i veckan.  

Ingenjörsrelaterad kontext 

Utifrån den ingenjörsrelaterade kontexten fungerade e-handeln genom verktyg 
och tekniker i form av stationära datorer i respektive kök och en interaktiv 
hemsida på programvaruföretagets server. Varubeställningen gjordes genom 
att beställare i varje kök loggade in på hemsidan med hjälp av sina personliga 
användare och registrerade de varor och mängder som behövdes till köket 
samt i vilken vecka varan skulle levereras. Hemsidan hade konstruerats särskilt 
för kommunen utifrån livsmedelsavtalet och beställningen styrdes av vilka varor 
som fanns listade där. För att hitta den önskade varan på hemsidan kunde 
beställaren söka på produktnamn och –nummer eller leverantör. De tekniska 
system och infrastrukturer som krävdes för att e-handeln skulle fungera var, 
förutom IT-system med internetuppkoppling, elförsörjning och elnät. 
Diffraktionsmönstert av e-handelns uppgift i det ingenjörsrelaterade samman-
hanget var att rationalisera beställningarna genom snabbare och mer 
prismedvetna inköp samt förenklad hantering av bekräftelser och fakturering. 
För att dessa effekter verkligen skulle uppnås måste dock systemen fungera 
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ihop med användarna, ett uppenbart problem att lösa sett i det 
ingenjörsrelaterade sammanhanget. 

Samdistributionen innebar i fråga om det ingenjörsrelaterade sammanhanget 
ett teknologiskt logistiksystem som utförde uppgiften att ta emot samtliga 
varor från producenter och grossister i en samlastningscentral varifrån en 
lastbil körde ut samtliga varor till alla kök i en hel kommundel en bestämd 
dag i veckan. Antalet transporter till köken hade därmed minskat. Lastbilen 
var utrustad så att den kunde ta frysta såväl som kylda och icke-kylda varor 
samtidigt. För att komma med i leveransen måste varorna finnas på plats i 
samlastningscentralen senast vid midnatt natten innan utkörning. Systemet 
med e-handel gav fördelar till samdistributionen eftersom samlastnings-
centralen kunde ha kontroll på hur mycket varor som var på ingång, vilka 
olika förvaringsbehov som var aktuella och planera utrymme och arbete efter 
det. Leveransmängden till köken vid varje enskilt tillfälle hade i och med 
samdistributionen ökat vilket krävt inköp av fler kyl- och frysskåp i några av 
köken. Att de stora grossisterna slapp transporterna till varje kök gav 
förutsättningar för billigare upphandling. För de mindre och lokala 
producenterna kunde det vara helt avgörande för möjligheten att lämna anbud 
att de enbart behövde leverera till samlastningscentralen och slapp tids- och 
kostnadskrävande småleveranser till enskilda kök. 

Användarrelaterad kontext 

Samtidigt som förfrågningsunderlaget hade konstruerats på ett sätt som 
inneburit att mindre, lokala företag och producenter skulle se möjlighet att 
delta i anbudsgivningen hade samarbetet med de tre andra kommunerna också 
styrt livsmedelsavtalet till en begränsning av efterfrågade produkter för att få 
samstämmighet vid upphandlingen. Sett i det användarrelaterade samman-
hanget innebar det att kökspersonalen fick minskad valfrihet vid 
varubeställningen. Att menyn var lika för alla kök innebar också minskad 
valfrihet för det enskilda köket samtidigt som livsmedelsinköpen, på grund av 
de större volymerna, beräknades bli billigare än om varje kök tillämpat sin 
egen meny. 

Både livsmedelsavtalet och menyn förutsatte teknologier som anpassades, i 
vissa fall specialdesignades, så att de skulle fungera väl i användarsamman-
hanget, i samspelet med användarna och annan teknologi i köken, till 
exempel förvaringssystemen, samdistributionen och e-handeln. 

E-handeln hade, tolkad i den användarrelaterade kontexten, inneburit 
omställningar av olika slag för dem som arbetade i köken. De hade fått anpassa 
sig till den nya tekniken, datoranvändningen var en nyhet för många och 
förändringen innebar ett nytt arbetsmoment där kökets inköpsansvariga måste 
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använda en dator för att göra varubeställningar som tidigare skötts med hjälp 
av telefon. Leveransen bekräftades också via datorn och fakturan gick därmed 
till betalning och behövde inte hanteras ytterligare av köken. Däremot måste 
följesedeln stämmas av mot fakturan och i de fall dessa inte stämde överens 
måste den skickas manuellt för att hanteras som avvikelse. Datorutrustning 
hade införskaffats till samtliga kök, de som arbetade i köken hade gått en 
utbildning för att klara den nya hanteringen och förväntades nu kunna passa 
in de nya arbetsmomenten i det ordinarie arbetet. Anpassningen kunde till 
exempel bestå i att ordna arbetet så att det gick att lämna köket under den tid 
det tog att sätta igång datorn och göra beställningen eller bekräfta varu-
leveransen. Tidigare, när beställningar gjordes till respektive leverantör via 
telefon i köket, kunde fortfarande tillagningen övervakas och i viss mån skötas 
samtidigt. Den nya tekniken krävde en mer enkelriktad koncentration och 
planering av arbetsmomenten. Med avseende på användarsammanhanget 
enligt teknologivärderingsmodellen var, enligt kostchefen A, den omedelbara 
fördelen för kökspersonalen att ett arbetsmoment i fakturahanteringen 
sparades in genom att fakturorna inte längre måste skrivas för hand.

Andra, mer generella fördelar beskrev kostchefen A som att ”det blir 
snabbare köp” och ”man blir mer prismedveten”. Hon påpekade också att det 
krävs att ”man måste få systemen att fungera” så att ”det går fort att beställa” 
eftersom det inte finns någon extra tid att sitta framför datorn. Hennes 
kommentar tolkar jag som att hon såg att datoriseringen å ena sidan gav 
uppenbara fördelar och skapade motivation så länge den fungerade enligt 
planerna men att den å andra sidan var mer sårbar och svårhanterlig för 
användarna vid driftsstörningar eller oväntade förutsättningar. Sårbarheten 
kom sig av att kommunikationen normalt fungerade utan en levande motpart 
och att en sådan inte givet fanns till hands omedelbart när den behövdes. En 
tydlig illustration ges återigen av Lisbeths situation när hennes clementin-
beställningar misslyckades, se prologen. Kommunen var tidigt ute med att 
införa e-handel och det hade enligt kostchefen A både för- och nackdelar. 
Både användarnas anpassning till den nya teknologin och anpassandet av 
teknologin till användarsammanhanget kunde antas bli mer drabbade av 
”barnsjukdomar”, samtidigt som det också kunde förväntas en större 
öppenhet för hur lösningarna skulle kunna se ut, än om systemet varit väl 
beprövat.  

Tolkad i det användarrelaterade sammanhanget hade samdistributionen
krävt att arbetet i köken anpassats till att ta emot alla veckans varor vid ett 
tillfälle. En förändring som inte uppenbart underlättat arbetet jämfört med 
tidigare då leveranserna var spridda över veckan. Nu kom alla varor samtidigt 
och det gällde att just då ha ork, plats och tid att hantera dem. Enligt 
kostchefen A var den övervägande inställningen hos kökspersonalen ändå 
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positiv, de hade en tro på att situationen totalt sett skulle förbättras i och med 
förändringarna.

Miljörelaterad kontext 

Även miljön påverkades av livsmedelsavtalet sett utifrån modellens 
miljörelaterade sammanhang. I de fall de ökade möjligheterna för lokala 
producenter att lämna anbud också slutade med kontrakt kunde detta 
förmodas minska de miljöstörande konsekvenserna jämfört med tidigare. Till 
exempel skulle mängden långväga transporter kunna minska tack vare fler 
lokala och regionala producenter och grossister. Nyttjandet av jordbruksmark 
i närområdet skulle dessutom kunna bidra till att öka den biologiska 
mångfalden.

Tolkad i det miljörelaterade sammanhanget kunde e-handeln eventuellt få 
positiva effekter genom minskad resursåtgång när dokument hanterades 
elektroniskt. Samtidigt gjorde den elektroniska överföringen det möjligt att 
söka och skriva ut information som annars kanske inte ansetts vare sig 
intressant eller angelägen och därmed kunde det finnas risk att pappers-
åtgången istället skulle öka. Ur energisynpunkt drog IT-utrustningen elström, 
också när den inte användes, om den lämnats i stand-by-läge. 

Samdistributionen innebar med hänsyn till den miljörelaterade kontexten 
färre tunga transporter till köken vilket förväntades kunna ge positiva miljö-
effekter genom mindre utsläpp, buller och farliga trafiksituationer i för-
hållande till tidigare. 

Socioekonomisk och kulturell kontext 

Tolkad i det socioekonomiska sammanhanget styrde och styrdes verksam-
hetens ekonomiska ramar av bland annat livsmedelsavtalet. I det 
förfrågningsunderlag som var aktuellt vid tiden för intervjun ingick förutsät-
tningar, prioriteringar, som skulle göra det möjligt för småskaliga producenter 
att kunna konkurrera med delleveranser av närodlade livsmedel. Detta, 
tillsammans med samdistributionen, innebar att konkurrensen om avtalet hade 
ökat. Kostchefen A angav att antalet anbudslämnare i runda tal ökat från två 
till tio. 

Övergången till e-handel visar också på behov, prioriteringar och 
ekonomiska omständigheter som inverkade på den socioekonomiska och 
kulturella kontexten. E-handel infördes som svar på ett allmänt behov hos 
kommunen att effektivisera fakturahanteringen och livsmedelsinköpen valdes 
ut (prioriterades) som försöksområde i ett pilotprojekt för att pröva den nya 
teknologin. Att just livsmedelsområdet blev först ut med e-handel berodde 
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enligt kostchefen A på att det var så komplext, det skulle alltså ha mycket att 
vinna på den förenkling och effektivisering som datoriseringen antogs 
innebära. E-handeln förväntades göra beställarna mer prismedvetna och 
därmed även få positiva ekonomiska konsekvenser inköpsmässigt. Beställarna 
– kökspersonal – hade fått utbildning i datorhantering, något som ”många [ ] 
aldrig hållit på med tidigare” enligt kostchefen A. Med en tillbakablick på 
kapitlets inledande scenario visar sig e-handeln inte automatiskt medföra 
förenkling och effektivisering. För Lisbeth krävdes en omstrukturering av 
arbetsdagen för att skapa det tidsutrymme som behövdes för att utföra 
beställningarna vid en stationär dator. Hon hade dessutom erfarenhet av att 
programvara och beställningslista inte fungerade korrekt och begripligt vilket 
gjorde att den nya teknikanvändningen snarare uppfattades som merarbete än 
som effektivisering. 

Med samtransporterna förändrades verksamhetens organisation enligt 
teknologivärderingsmodellens socioekonomiska och kulturella kontext, dels i 
och med samlastningscentralen och dels genom att varje kök endast fick en 
varuleverans i veckan. Vid samlastningscentralen togs varorna emot från 
respektive leverantör, förvarades och lastades om för transport till köken. 
Jämfört med tidigare då varje leverantör körde ut sina varor innebar det att 
varumottagningen i köken koncentrerades till ett bestämt tillfälle i veckan då 
samtliga varor måste tas om hand. Utifrån modellens socioekonomiska 
kontext förväntades samdistributionen även ge en positiv påverkan på 
ekonomin tack vare lägre priser med hänsyn till att leverantörernas 
transportkostnader antogs minska när de inte längre behövde köra ut sina 
varor till varje kök. 

Uttalade kopplingar till hållbar utveckling

Under den här rubriken har jag samlat de mönsterdelar som bildades genom 
teknologivärderingsmodellens gitter och där hållbar utveckling explicit upp-
märksammats.

Ingenjörsrelaterad kontext 

Vid en direkt fråga om hon ansåg sig syssla med hållbar utveckling nämnde 
kostchefen A samdistributionen som en del i ett större sammanhang av hållbar 
utveckling. Ett annat led i förändringarna för hållbar utveckling sett i den 
ingenjörsrelaterade kontexten var övergången till källsortering i den 
kommunala avfallshanteringen. Praktiska problem med hur de olika tunnorna 
skulle rymmas och inpackningen av det komposterbara avfallet visade att även 
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övergången till ett, ytligt sett, relativt enkelt tekniskt system kan uppfattas som 
krångligt. 

Användarrelaterad kontext 

Kostchefen A såg förändringarna och arbetet så långt som enbart en början 
och hon, tillsammans med övrig personal i måltidsverksamheten, bidrog med 
detta till hållbar utveckling. Hon menade att det gällde att ”hitta rätt verktyg”, 
använda fantasin och inte låta administrativa eller organisatoriska gräns-
dragningar bli till hinder. Hennes uttalanden kan jämställas med att hitta 
motivation och att anpassa sig till förändringarna, faktorer som ryms i den 
användarrelaterade kontexten. 

För några år sedan infördes kommunal källsorteringen av sopor vilket 
påverkade måltidsverksamheten. Källsorteringen innebar att allt avfall skulle 
sorteras och slängas i olika kärl vilket hade medfört att köken fått förändra 
hela sophanteringen. Samtidigt upplevde kostchefen A att köken inte själva 
behövt arbeta så mycket med omställningen eftersom det var fastighets-
kontoret som haft ansvaret. Innan det blev en allmän kommunal regel 
komposterade några skolor och förskolor i egna anläggningar men sedan 
kommunens renhållningsbolag började hämta de komposterbara soporna 
använde sig, enligt kostchefen A, de flesta av den kommungemensamma 
komposteringen. Avfallshanteringen visade hur det, tolkat i det användar-
relaterade sammanhanget, skett både en anpassning av tekniken till 
användarna och en anpassning hos användarna till tekniken. I början var det 
problem med att påsarna av majsstärkelse, som de komposterbara soporna 
samlades i, gick sönder. Det problemet hade nu rättats till. 

Miljörelaterad kontext 

Med hänsyn till den miljörelaterade kontexten medförde källsorteringen att 
avfallet till stora delar kunde ses som återvinningsbara resurser och att 
miljöfarligt avfall i högre utsträckning kunde tas om hand på rätt sätt. Tidigare 
lades allt avfall på den kommunala soptippen som bara växte, numera behövde 
bara en mindre del av soporna deponeras. Under en period på 1990-talet, när 
hållbar utveckling blivit aktuellt med Agenda 21 valde några kök att starta 
egna komposteringsanläggningar men sedan kommunen allmänt gick över till 
källsortering gick allt komposterbart avfall till en komposteringsanläggning 
som var gemensam för flera kommuner. 
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Socioekonomisk och kulturell kontext 

Kostchefen A nämnde samdistributionen, det ökade inslaget av grönsaker i 
måltiderna och arbetet med restaurangmiljön som delar av ett mönster och 
början av en inriktning mot hållbar utveckling, något som kan ses som 
prioriteringar och värderingar på väg att bli till normer i enlighet med den 
socioekonomiska och kulturella kontexten. Som ett exempel påpekade hon 
att det nu allmänt fanns en högre medvetenhet än för några decennier sedan, 
om att inte slänga sopor hur som helst eller skräpa ner. Att driva 
förändringarna hade inneburit att arbeta över gränserna till andra kommunala 
verksamheter. Kostchefen A såg som sin uppgift att verka för hela 
kommunens bästa och att inte enbart ta hänsyn till Barn- och utbildnings-
nämnden, annars hade hon inte varit med och startat projektet med sam-
lastningscentralen. Hon var entusiastisk över att arbetet för hållbar utveckling 
spred sig i Sverige och hoppades att förändringsarbetet skulle avspegla sig i 
folks vardag. Det skulle kunna ske genom att förändringarna, främst den 
ökade användningen av grönsaker, och miljöförbättringarna genererade 
normer och värderingar som överfördes till stora delar av kommun-
befolkningen. Uppskattningsvis en fjärdedel av kommuninvånarna åt i de 
kommunala restaurangerna och kostchefen A antog att åtminstone hälften av 
invånarna i förlängningen påverkades av idéer från de kommunala köken. 

Vad hände sedan? 

När jag genomförde den första intervjun var mycket av förändringarna som 
jag talade med kostchefen A om precis genomförda och samtalet präglades av 
förhoppningsfull optimism. Efter ett par år framkom sådant som tydde på att 
förändringarna tagit andra vägar än vad som först var tänkt. Den kommunala 
samdistributionen upphörde och anställnings- och investeringsstopp rådde i 
väntan på att en utredning om måltidsverksamheten skulle bli klar och leda till 
beslut. För att få en bild av vad som skett beslutade jag att göra ytterligare en 
intervju med kommunens kostchef. 

Jag träffade den nya chefen för måltiderna inom skola och barnomsorg, 
kostchef B, på hennes kontor i kommunhuset den 14 oktober 2005. Hon 
hade tidigare arbetat i köket på en av kommunens större skolor och 
efterträdde år 2004 den förra kostchefen A. Kostchef B hade tagit uppdraget 
för att, som hon beskrev det, förvalta verksamheten under den period den var 
föremål för utredning. Utredningen gick ut på att se över vad en gemensam 
organisation för måltidsverksamheten kunde ge. En organisation där både 
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äldre- och handikappomsorgen samt skola och förskola skulle ingå. 
Politikerna hade också satt upp ett besparingsmål på 4-5 miljoner kronor. 

Analysen av intervjun med kostchef B presenteras utifrån de förändringar 
som initierades under kostchef A:s tid; livsmedelsavtalet, e-handeln och 
samdistributionen. Allra sist presenteras en fjärde förändring, ett system med 
kyld mat, kallat cook-and-chill, som aktualiserats av den utredningskonsult 
som kommunen anlitat. 

Livsmedelsavtalet

Kostchefen B uttryckte att det livsmedelsavtal som var under upphandling när 
jag gjorde den första intervjun hade fungerat bra. Samarbetet med de andra 
kommunerna hade skärpt konkurrensen mellan de två stora livsmedels-
grossisterna och detta upplevde kostchefen B som positivt. Fiskavtalet, som 
var det enda som slutits med en liten lokal producent, betecknade hon dock 
som dåligt. Som exempel nämnde hon att fiskfriletterna (fiskpinnarna), exakt 
samma produkt som kunde fås från någon av de stora livsmedelsgrossisterna, 
var betydligt dyrare per kilo hos den lokala avtalspartnern. Eftersom avtalet 
var så ogynnsamt hade det påverkat menyn så att fisk nu serverades färre 
gånger och då oftare av billigare typ. I det nya avtalet var ambitionen att få in 
mer produkter med låga fett- och sockerhalter för att möta de nya rön och 
rekommendationer som var på gång från Livsmedelsverket. Kostchefen B 
upplevde att sådana förändringar, särskilt vad gällde fetthalter, kunde möta 
motstånd från annan personal i skola och förskola, det gällde att få med sig 
rektorerna för att kunna införa lättmargarin och lättmjölk. I det samman-
hanget såg hon att det skulle vara bra att även knyta en dietist till den nya 
kostorganisationen för att bättre kunna sprida kunskap om mat och närings-
behov till andra personalgrupper i verksamheten. 

E-handeln

När e-handeln infördes hade kostchefen B varit tjänstledig från sitt ordinarie 
arbete som kostekonom i ett av kommunens kök för att utbilda sina kollegor i 
hur de skulle arbeta med det nya IT-baserade beställnings- och fakturerings-
systemet. Av de 21 som hon då utbildat uppskattade hon att runt 10 
fortfarande använde sig av systemet. En del av bortfallet kunde förklaras med 
sjukskrivningar och friår men annars verkade de problem och barnsjukdomar 
som krånglat till hanteringen vara orsaken till att så många gått tillbaks till det 
ursprungliga sättet att beställa. Kostchefen B uppfattade IT-systemet som 
fyrkantigt: ”de här som gör programmen är inte ute i köken och ser hur 
verkligheten fungerar och lyssnar på kokerskorna som inte är vana 
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datoranvändare”. Hon hade samlat på sig erfarenheter även från andra system 
än det som användes i kommunen och tyckte inte att något av dem totalt sett 
var bättre. Trots detta var hon entusiastisk över de möjligheter som fanns, 
eller borde finnas, med elektronisk handel och kunde se fördelar med de olika 
systemen. Hon var särskilt nöjd med funktioner som uppenbart underlättade 
för personalen i köken, till exempel kontering av olika slags varor (som 
livsmedel, rengöringsmedel eller förbrukningsartikel) och hade förslag på 
lösningar som skulle förenkla och underlätta både beställning och faktura-
hanteringen för kokerskorna. Problemet att något annat levererades än det 
man trodde sig ha beställt via hemsidan var välkänt och handlade övervägande 
om mängder. Hon tyckte också att procedurerna totalt tog för lång tid, ”det 
ska vara lätt för köken, det ska bli en förbättring”. Det hade funnits en del så 
kallade barnsjukdomar som rättats till men återkommit efter uppdateringar 
och hon beskrev att det var som ”en liten böld och det behövs så lite så 
exploderar den [ ] de är väldigt irriterade så skulle det komma ett nytt e-
handelssystem så måste det vara så mycket bättre för att de ska acceptera det”. 
Kostchefen B gav uttryck för en osäkerhet om ifall de klagomål och 
felrapporteringar som sändes till ansvariga på ekonomikontoret verkligen kom 
fram till systemkonstruktörerna. Hon funderade på om det gått prestige i 
frågan, att det fanns ett behov hos ansvariga att förringa problemen. Fastän 
hon fortfarande trodde på tanken med e-handel hade hon själv förlorat tron 
på det IT-system som de använde. 

Samdistribution

Enligt kostchef B hade livsmedelspriserna i avtalet generellt gått ner med cirka 
3 % tack vare den kommunala samdistributionen. Detta motsvarade inte 
förhoppningarna, hon jämförde med erfarenheter från en annan kommun där 
priserna blivit runt 8 % lägre. Projektet med den kommunala samlastningen 
hade upphört och kostchef B beskrev hur grossisterna i stället hade gått 
samman och organiserat en gemensam samlastning av sina varor. Där var i 
stort sett alla kommunens leverantörer med och samtidigt hade de med ett 
undantag höjt priserna på sina varor med mellan 2 och 7 %. Den lokala 
fiskleverantören deltog inte i samlastningen och hade lagt på transportkostnad 
i priset jämfört med när den kommunala samdistributionen utnyttjades. I 
utvärderingen av samdistributionsprojektet (Trivector, 2004) kunde inte några 
tydligt positiva effekter för miljön säkerställas. Beräkningar av de totala 
utsläppen för både leverantörer och samdistribution tydde på att dessa ökat, 
främst beroende på en enstaka leverantör som använde ett fordon med höga 
utsläpp.  
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Cook-and-chill

Den utredningskonsult som kommunen anlitat för att göra en översyn av 
måltidsverksamhetens organisation hade kommit fram till att ett system med 
kyld mat vore det bästa alternativet för större delen av kommunens 
måltidsverksamhet. Det innebar att endast ett fåtal kök fortfarande skulle vara 
tillagningskök och att de flesta i stället skulle övergå till att vara 
mottagningskök där måltiderna inte längre tillagades utan enbart värmdes för 
servering. Detta hade väckt mycket motstånd inom organisationen. Från 
köken såg man att ett sådant system kunde vara brukbart när det gällde de 
portioner som kördes ut till äldre, eftersom det då var svårt att hinna ut med 
varm mat till de hemmaboende, men den nya kostchefen uttryckte att det i 
övrigt satt ”så djupt rotat” att maten, om den skulle skickas, skulle skickas iväg 
varm. Utredningen hade därför återremitterats och beslutet dragit ut på tiden. 

Representanter för måltidsverksamheten hade varit på studiebesök i tre 
kommuner i södra Sverige där ett system för kyld mat, så kallat cook-and-
chill, hade införts. Den idé som besökarna tagit med sig hem om hur ett 
system med ett fåtal tillagningskök skulle kunna organiseras i den egna 
kommunen var att varm mat kunde skickas ut tre dagar i veckan. Övriga 
dagar skulle mottagningsköken värma upp och servera läggmat, till exempel 
köttbullar, potatisburgare eller pannkakor, helfabrikat som enbart behövde 
läggas upp i bleck och värmas i mottagningsköken. Dessa dagar skulle 
tillagningsköken göra i ordning sallader eller salladsingredienser till mot-
tagningsköken för servering dagen därpå. På det sättet skulle transport-
kostnaderna kunna hållas nere menade kostchefen B. Dessutom skulle den 
kapacitet och extra utrustning som fanns i tillagningsköken, till exempel 
renserier för grönsaker, kunna utnyttjas. De här tankarna fanns i beredskap 
inför politikernas eventuella beslut om att helt eller delvis gå över till ett 
system där måltidernas huvudkomponent skulle transporteras till 
mottagningskök, kyld eller inte. 

Kostchefen B hade en tydlig förståelse för motståndet till att gå över till ett 
system med kyld mat men kunde samtidigt jämföra det med den kylda eller 
frysta färdiglagade mat vi som privatkonsumenter köper hem och värmer till 
lunch eller middag. Hon menade att det säkert varit svårt för politikerna att 
fatta ett beslut eftersom ”många här vill ha varm mat”, att det var därför det 
dragit ut på tiden och blivit återremitteringar och tilläggsförslag. Fortfarande 
vid intervjun var det osäkert hur den slutliga organisationen skulle komma att 
se ut, det förslag till beslut som låg närmast i tiden handlade om att fortsätta 
utredningen. Under den tre år långa utredningstiden hade det rått både 
anställnings- och investeringsstopp vilket slitit hårt på verksamheten enligt 
kostchefen B. 
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Diskussion

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur hållbar utveckling kan 
relateras till förändringar, särskilt teknologiska, inom offentliga sektorns 
måltidsproduktion. Utifrån det använder jag i det här kapitlet en teknologi-
värderingsmodell för att fokusera några specifika förändringar; upphandling av 
ett nytt livsmedelsavtal, införandet av e-handel samt ett samdistributions-
projekt. Analysen av det empiriska materialet visade att system med kyld mat 
var på gång som ytterligare en (teknologisk) förändring inom måltidsverk-
samheten. Förutom att undersöka förändringarna i relation till hållbar 
utveckling var avsikten också att pröva om modellen kan användas på en 
större verksamhet med ett flertal ingående teknologier. Teknologivärderings-
modellen formulerades ursprungligen för att bedöma en viss artefakt eller 
teknologi. Att jag använt den för analys av en intervju och att jag relaterat den 
till de tre benen i hållbar utveckling ser jag som ett slags experimenterande 
inom avhandlingens metodologiska ramverk i form av diffraktion. Ramverket 
utgör också referens för hur jag analyserat intervjun med kostchef A och det 
övriga empiriska materialet; intervjun med kostchef B, dokument och 
handlingar som till exempel förfrågningsunderlaget inför det nya 
livsmedelsavtalet, Barn- och utbildningsplanen (2001) och Livsmedelsverkets 
”Riktlinjer för barnomsorgens måltider” (2001).

Offentliga sektorns måltidsverksamhet är en männsikotät verksamhet. 
Därigenom kan många människor påverka och påverkas av förändringar med 
avseende på hållbar utveckling med dess tre dimensioner ekologisk, 
ekonomisk och socio-kulturell. Trots det dominerar ofta den ekologiska 
dimensionen och jag har därför också problematiserat och undersökt hur 
förändringar kan inverka på samspelet mellan de olika dimensionerna. 

De tekniska systemens funktion var avgörande för att verksamheten skulle 
kunna fullgöra sitt uppdrag. Teknologierna och redskapen måste också 
uppfylla krav på effektivitet ur både arbets-/tids- och kostnadsbesparande 
synpunkt, de skulle fungera tillsammans och motsvara de behov och förutsät-
tningar som användarna hade. Dessutom måste de vara ständigt användbara 
och tåla intensiv användning mellan vissa bestämda tidpunkter. Vid byte av 
teknisk utrustning måste de nya delarna vara kompatibla med de kvarvarande. 
Kraven kan ses som exempel på dimensioner som måste beaktas för att 
verksamheten skall kunna utgöra en del av ett samhälle i hållbar utveckling.

I kostchefen A:s beskrivning av konsekvenserna i samband med de 
förändringar som måltidsproduktionen genomgått verkar det finnas gott om 
motivationshöjande faktorer och en del personliga fördelar för personalen. 
Hon förmedlade att inställningen bland mottagarna till förändringarna var 
övervägande positiv, det fanns en övertygelse om att det, trots en del 
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inledande besvärligheter, skulle bli bättre och leda till något bra. Detta kan 
både ses som ett uttryck för hennes egna förhoppningar och därmed tolkning 
av mottagarnas uppfattning men också en känsla av både sin egen och 
mottagarnas gemensamhet i skapandet av en rationell organisation där 
förståelsen av vars och ens deltagande i ett större sammanhang blir positiv och 
meningsfull. Hennes beskrivning utgör ett exempel på att våra berättelser eller 
föreställningar om världen aldrig är fullständiga utan situerade, partiella och 
avhängiga sitt sammanhang (Haraway, 1991) För att bättre klara förändring-
arna som de nya teknologierna, i första hand e-handeln, innebar hade 
personalen kunnat diskutera sina problem och erfarenheter i områdesvisa 
möten. Förhoppningarna om förändring till det bättre kan kopplas till de 
behov av delaktighet och kreativitet som kunde få utlopp i dessa möten. Att 
vara med och utveckla verksamheten och förbättra sin situation är starka 
positiva motiv till att engagera sig i de nya teknologiska sammanhangen; 
engagemang som kan relateras till Corlann Gee Bushs (1983) tankegångar om 
att undvika låsta ställningstaganden för eller emot teknologier. Utifrån en 
medveten hållning till hur nya teknologier kan formas av de sammanhang där 
de används kan också Haraways förhoppningar, tolkade genom Schneider 
(2005), komma till uttryck. De handlar om att skapa möjligheter genom att 
se, tänka och agera tillsammans och därigenom åstadkomma förändring. De 
områdesvisa mötena skulle kunna utgöra en potential att ta till vara för att 
forma teknologierna utifrån erfarenheter och behov i verksamheten och 
därigenom gagna hållbar utveckling.

Utifrån den bild som kostchef B gav av hur användningen av e-handeln 
utvecklats tycks dock inte mötena ha gett någon verklig delaktighet i 
utformandet och anpassandet av teknologierna. I stället anas risken att de blivit 
vad Max-Neef et al (1989) kallar en pseudo-satisfierare47. Det ligger också 
nära till hands att fundera över vilket reellt inflytande personalen haft på 
utformandet av e-handelssystemet. Med tanke på att Lisbeths bekymmer med 
att beställa mandariner, se prologen, bekräftades av kostchefen B som ett 
typexempel på ett välkänt problem och att hon dessutom såg hur åtgärdade 
problem återuppstod vid uppdateringar verkar felrapporteringarna inte följas 
upp med någon större respekt. Trots en lång tradition av användarmedverkan 
i utformandet av informationsteknologi i Sverige är det kanske inte givet i alla 
typer av verksamheter eller för alla typer av yrkesgrupper (Suchman, 2002; 
Elovaara, Igira & Mörtberg, 2006).

Områdesmötena och kostchefen A:s placering mellan utförare och 
beslutsfattare i måltidsorganisationen aktualiserar Inga Michaelis (2000) 
påpekanden om Agenda 21 som kommunal styrform för projekt för hållbar 

                                                
47  Min översättning av ”pseudo-satisfier”. 
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utveckling. Hennes erfarenhet är att i kontaktytorna mellan kommunens 
administrerande och reglerande förhållningssätt och de relationer och 
förtroenden som byggs upp mellan människor som samarbetar i utvecklandet 
av olika förändringsprojekt kan motsättningar dyka upp. Även om de 
förändringar som var aktuella i den kommun jag studerat inte uttryckligen var 
grundade i Agenda 21 menar jag att det går att dra paralleller till 
implementeringen med hjälp av områdesmötena och den uppgift som 
kostchefen hade att förmedla budskap mellan utförare, administratörer och 
beslutsfattare.

Att teknologierna ställde krav på att användarna anpassade sig var e-handeln 
och samdistributionen tydliga exempel på. Kökens beställningar sköttes med 
hjälp av ett IT-system som var fullkomligt avhängigt att andra infrastrukturella 
system fungerade. Det hade stor inverkan på arbetsuppgifterna, tidsmässigt 
såväl som hur och var de utfördes. Den enda konkreta fördelen för personalen 
när de använde sig av e-handel var dock att ett moment i fakturahanteringen 
sparats in. Snarare fanns det indikationer på att samdistributionen och e-
handeln inneburit försämringar i arbetet och gjort det mindre flexibelt. Sam-
distributionen medförde till exempel att en hel veckas livsmedelsleverans 
anlände och måste tas om hand vid ett tillfälle. Varubeställningen via dator 
krävde ett tydligt tidsutrymme då helst ingen annan verksamhet fick pågå 
samtidigt samt att uppkoppling och tillgänglighet just då fungerade. Infor-
mationsteknologi sammankopplade också e-handeln med samdistributionen 
vars planering underlättades genom den tillgängliga informationen. Men när 
något i beställningen blev fel, vare sig det berodde på användaren, program-
meraren eller någon annan del i de teknologiska systemen, krävdes flexibilitet 
hos användaren. Det är uppenbart stor skillnad mellan att kommunicera via en 
”stum” hemsida för beställningar på datorn eller muntligt och direkt med 
säljare. Och när något saknades i veckans leverans med samdistributionsbilen 
ställdes förstås andra krav på flexibilitet och kreativitet än om missen kunde 
åtgärdas inom en dag eller två genom någon leverantörs distributionssystem. 
Måltidsverksamheten är en kvinnodominerad verksamhet och utveckling av 
IT-system och artefakter är fortfarande mansdominerad i Sverige. Vilken 
betydelse har det i utveckling av e-handelssystemet? Frågan kan inte besvaras 
utifrån det empriska materialet men däremot illustrerar både Lisbeth’s och 
kostchefernas erfarenheter att IT-system som inte tar utgångspunkt i dag-till-
dag aktiviteter i en praktik kan bli hindrande istället för stödjande och 
resultera i att människor slutar använda systemen (Elovaara, Igira & Mörtberg, 
2006).

Samdistributionen var tänkt att underlätta för både stora och små leveran-
törsföretag genom att minska deras transportsträckor och överta en del av det 



Förenkling genom komplexitet… 105

logistiska ansvaret. Eftersom de stora grossistföretagen fortsatte att köra sina 
distributionsturer minskade inte deras transportarbete nämnvärt och den 
förväntade kostnadsminskningen hade, som kostchef B påpekade, inte heller 
blivit så tydlig som man hade hoppats. Resultaten av samdistributionsprojektet 
i kommunal regi var uppenbart inte tillräckligt positiva för att projektet skulle 
kunna permanentas. En tydlig orsak till det var att ingen hänsyn tagits till 
distributionsbehovet utanför de kommunala inrättningarna. Att leverantörerna 
i stället fortsatte samdistributionen i egen regi visar på de resursbesparingar 
som verkligen kunde göras när ytterligare transportbehov kunde täckas av 
verksamheten.

Det är lätt att slås av skillnaden i utvecklingsväg för samdistributionen och 
e-handeln. Två ytterst teknologiberoende system som båda, om än på vitt 
skilda sätt, fört med sig problem eller åtminstone inte fungerat som det från 
början var tänkt. I fallet med den kommunala samdistributionen, som ur 
kommunens synvinkel inte fungerade tillfredsställande och därför upphörde, 
kunde leverantörerna som såg fördelar själva organisera och driva en 
fortsättning. Sett till e-handeln, som kommunens användare hade uppenbara 
problem med, tycktes det närmast omöjligt att få gehör för klagomål och 
lösningsförslag via den kommunala organisationen ut till det företag som 
utvecklat systemet. Fastän de, som kommunens kostchef, såg fördelar och 
möjligheter verkar delaktigheten, och med den anpassningen av den nya 
teknologin, vara fjärran. Här åskådliggörs tydliga paralleller med de erfaren-
heter Lucy Suchman (2002) redovisar; IT-system utvecklas alltid i ett 
sammanhang för ett sammanhang, när dessa inte korresponderar hämmas en 
funktionell teknologiutveckling. Så som e-handeln och samdistributionen 
implementerades bidrog de knappast till hållbar utveckling ur någon aspekt. 
Det är svårt att se något annat än att kökspersonalen endast måttligt kunnat 
bidra med sina erfarenheter i teknologiutvecklingen och någon minskad 
belastning på miljön gick inte heller att fastställa (Trivector, 2004).

Anpassningen till teknologiska system, om än inte nyligt förändrade men 
ur kostnadssynpunkt ständigt diskuterade, är också aktuell när det gäller frågan 
om tillagnings- eller mottagningskök. Att kunna servera mat med tillagnings-
kökets kvalitet från ett mottagningskök kräver skicklig anpassning till 
mottagningskökets teknologiska system, en utmaning som i sig kan vara 
motiverande. I tillagningsköket kan å andra sidan möjligheten att ha full 
kontroll på produktionen, från råvara till färdig måltid innebära motivation att 
åstadkomma något extra samtidigt som det innebär en tillfredsställelse i att 
utnyttja sitt yrkeskunnande fullt ut. Men frågan är om detta är hållbart och då 
särskilt om alla tre benen i definitionen beaktas? Kan det återigen vara ett 
uttryck för det som Colin Fudge och Janet Rowe (2000) menar varit 
utmärkande drag för den svenska hållbarhetspolitiken, nämligen en 
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koncentration på storskaliga infrastrukturella lösningar? Är det ett exempel på 
teknologisk determinism; att med mer teknologi rationalisera och effektivisera 
verksamheten? Är detta i så fall hållbart? Vad går förlorat när måltids-
verksamheten görs än mer teknologiberoende?

Intervjun med kostchef B visade att situationen/förutsättningarna för 
måltidsverksamheten på något år kan förändras avsevärt. Diskussionen om 
mottagnings- respektive tillagningskök och kyld-mat-system kan jämföras 
med de orsaker som gav Corlann Gee Bush (1983) anledning att formulera 
teknologivärderingsmodellen; förändringen eller införandet av ny teknologi 
ger upphov till en polariserad debatt där teknologin karaktäriseras som 
antingen hot, framsteg eller neutralt redskap. I stället för att ta vara på 
erfarenheterna av för- och nackdelar för behoven i olika delar av måltidsverk-
samheten och använda dessa i en diskussion om vilka förväntningar som ställs 
på verksamheten från olika intressenter. Kostchef A antog att samarbetet med 
skolverksamheten skulle medföra en ökad uppmärksamhet på skolrestau-
rangernas viktiga betydelse för och i skolarbetet. Hur tillfredsställs sådana för-
hoppningar om maten i skola och förskola tillagas på distans? Vem utanför 
verksamheten förstår till exempel vad som krävs för att få måltiderna smakliga, 
näringsriktiga och aptitliga för ögat i ett mottagningskök? Ett mottagningskök 
som i tekniskt perspektiv teoretiskt klarar sitt uppdrag men som i praktiken är 
i stort behov av de praktiska och situerade kunskaper som måltidspersonalen 
besitter (Haraway, 1991). Måltidspersonal som, med möjlighet att delta med 
sina kunskaper och erfarenheter i utformningen av teknologierna, i sin tur kan 
få behov av förståelse, kreativitet och identitet uppfyllda på ett sätt som verkar 
för socio-ekonomisk hållbarhet. 

Genom att hänvisa till att förändringarna uppfattades som lyckade såg 
kostchefen A att kommunen gick före och visade väg för andra och därmed 
förändrade normerna både i branschen och i verksamheten. Hon antog också 
att normer och värderingar överfördes via de kommunala storköken och 
påverkade en stor del av kommunens invånare. Normer och värderingar från 
Livsmedelsverket, politiker och allmänheten, om måltiders sammansättning, 
mottagnings- och tillagningskök, hållbar utveckling och barnens delaktighet i 
verksamheten styrde innehållet i och miljön runt måltiderna. Kommunen 
hade en av länets högre kostnader per elev för skolmaten och kostchefen A 
uttryckte att samarbetet med politikerna fungerade ”jättebra” vilket antydde 
att det fanns ett tydligt intresse för verksamheten och hur den drevs. Intervjun 
med kostchef B visar att känslan av uppskattning från politiker inte hindrade 
ett sparförslag som radikalt förändrade förutsättningarna för måltidsverk-
samhetens organisation. Verksamheten var, när intervjun med kostchef A 
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gjordes, organiserad i ett ansvarsområde för barn och utbildning och ett för 
äldreomsorgen. Jag har enbart ägnat mig åt måltidsverksamheten i skolor och 
förskolor men eftersom målgrupperna i de olika ansvarsområdena har vitt 
skilda behov och förutsättningar finns det stor anledning att fråga sig hur 
villkoren för de olika grupperna skiljer sig åt vad gäller t.ex. riktlinjer från 
Livsmedelsverket, politikers intresse, påverkansmöjligheter för de som äter? 
De ramar som sätts upp genom Livsmedelsverkets riktlinjer och närings-
rekommendationer ger intryck av att vara traditionellt svenska i ett kulturellt 
perspektiv. I dagens samhälle framstår det som väsentligt att det mång-
kulturella avspeglas i måltidsverksamheten, inte minst för att åstadkomma 
hållbar utveckling med hänsyn till behov av identitet och trygghet. Det sker 
givetvis redan, både genom den specialkost som serveras av religiösa och 
etiska skäl liksom under den vecka då regionalt traditionell mat serveras, men 
kanske finns ytterligare sätt att med, för det svenska köket nya, tekniker, 
livsmedel och måltidssammansättningar utveckla verksamheten i hållbar 
riktning? Genom att aktivt tillvarata kunskaper och erfarenheter hos 
människor med mångkulturell bakgrund skulle verksamhetens hållbara 
utveckling kunna förstärkas. 

Måltidsverksamheten är liksom annan resursanvändning miljörelaterad men 
kostchefen A nämnde inte självmant miljöfrågor (annat än i fråga om arbets- 
och restaurangmiljö). Hon gjorde inte heller någon koppling mellan miljö 
och sådant som färre transporter och mer grönsaker utan gav snarare kom-
mentarer om hälsa och billigare avtal när effekter av de genomförda föränd-
ringarna kom på tal. Miljöeffekterna verkade vara perifera i de frågor och 
intressen hon och hennes arbete direkt berördes av men för en diskussion om 
hållbar utveckling kan fokuseringen på ekonomi- och hälsoaspekter utgöra en 
relevant startposition. Erfarenheterna som kostchefen B förmedlade 
tillsammans med utvärderingen av samdistributionsprojektet visar dessutom att 
förväntade positiva miljöeffekter inte kan tas för givna utan kräver medveten 
och vidsynt planering. Likaså innebär en ökad konsumtion av grönsaker inte 
självklart en lägre miljöpåverkan, inte ens om köttkonsumtionen samtidigt går 
ner. Utsläpp av växthusgaser beror mer på var och hur produktionen av de 
olika livsmedlen skett. Tomatodling på friland i Spanien ger trots den långa 
transporten mindre utsläpp vid konsumtion i Sverige än tomater som odlats i 
uppvärmda växthus i Sverige (Carlsson-Kanyamas, 1999, s. 23).

Måltidsverksamhetens påverkan på miljön med hänsyn till grönsaks-
konsumtionen beror snarare på om grönsakerna väljs efter säsong, säsongen 
för svensk- eller regionalt odlade grönsaker är relativt kort när det gäller färska 
grönsaker, som tomater, jämfört med de som är mer eller mindre lagrings-
dugliga, till exempel kål, rotfrukter och potatis eller kan torkas, som ärtor och 
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lök. Samtidigt som miljöpåverkan kan upplevas abstrakt i det storskaliga 
perspektivet och incitament till gräsrotsinitiativ går förlorade, exempelvis när 
enheternas egna komposter ersätts med kommungemensam komposterings-
anläggning, kan det öppnas nya möjligheter att göra miljöval. Måltidsverk-
samhet i hållbar utveckling skulle till exempel kunna ha en funktion i sitt e-
handelsprogram som för varje vara visade miljöpåverkan eller åtminstone det 
nu alltmer välkända begreppet klimatpåverkan!  

I kostchefen A:s kommentarer om hållbar utveckling visar sig 
uppfattningen att det handlar om en process, ”ett litet frö”, ett initiativ som 
prövas och föranleder nya vägval i strävan efter hållbarhet. Resultatet i det 
stora hela ses inte på en gång, det är en process vars effekter sprider sig och tar 
olika, inte alltid förutsägbara, vägar. I uttalandena ligger förhoppningar om att 
den stora krets av individer som kan påverkas av måltiderna och tankarna, 
atmosfären, idéerna kring dem, skall inspireras att frivilligt följa efter i riktning 
mot ett hållbart samhälle. Däri ligger till exempel att inspireras att äta mer 
hälsosamt. Att hjärt- och kärlsjukdomarna minskar var en del i det kostchefen 
A såg som hållbar utveckling. I alla dessa förhoppningar går det att se möjlig-
heter att tillfredsställa behov av uppskattning, delaktighet och skapande. 

Vad krävs av tekniska system, människor och maskiner, för att normer och 
värderingar skall fungera i verkligheten, att prioriteringarna skall komma till 
konkret uttryck? Att de praktiska konsekvenserna överensstämmer med hur 
normer och värderingar uttrycks har inflytande på verksamhetens positiva 
utveckling. Att normer och värderingar klart och tydligt motsvarar strävan 
efter hållbar utveckling blir omvänt en förutsättning för att teknologiska 
system, människor och maskiner skall samverka i riktning mot hållbar 
utveckling. I det kan de vara ett sätt att se, tänka och agera tillsammans som 
första steg i föreställningar och sedan i förkroppsligande som en reell 
möjlighet för hållbar utveckling (Haraway, 1991; Schneider, 2005).

I den socioekonomiska och kulturella kontexten framstår särskilt identitet 
eller mening som ett av de, enligt Max-Neef et al (1989), grundläggande 
behov som lättast kan tillfredsställas i en verksamhet som går ut på att servera 
mat till medmänniskor, att tillfredsställa ett av deras grundläggande fysiska 
behov. Behovet av uppskattning är också ett av de behov som blivit tydliga i 
måltidsverksamhetens socio-ekonomiska och kulturella kontext, där så många 
människor på olika sätt är verksamma. Att ges möjlighet och utbildning att 
använda ny teknologi eller se sitt arbete moderniseras genom införandet av ny 
teknologi kan vara ett sätt att tillfredsställa behov av uppskattning och 
förståelse i form av nya kunskaper. Men om inte de andra behoven uppfylls, 
om förändringen samtidigt hindrar att andra behov, av till exempel kreativitet 
och delaktighet uppfylls, kunde kanske en annan typ av uppskattning eller ett 
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annat sätt implementera ny teknologi bättre svarat upp mot samtliga behov? 
Kreativitet och delaktighet innehåller ju möjlighet att använda och kunna ge 
uttryck åt sina erfarenheter så som Anita Larsson (2006) föreslår för planering 
och förändring för jämställdhet, en väsentlig del för att åstadkomma hållbar 
utveckling.

Hållbar utveckling består av tre olika dimensioner eller ben; ekologisk, 
ekonomisk och social (socio-kulturell). Den ekologiska dimensionen brukar 
framhållas i diskussioner och det är framför allt den som dominerat forskning 
och projekt för att översätta visioner i vardagspraktiker. Det tydliggjorde jag 
också i föregående kapitel genom komposten och hur den var symbol för 
hållbarhet och hållbar utveckling. Den ekonomiska och framför allt den 
sociala (socio-kulturella) dimensionen har alltså fokuserats i mindre grad. Med 
offentlig måltidsverksamhet som exempel och med teknologivärderings-
modellen och figuren diffraktion har jag argumenterat och visat de tre dimen-
sionernas relevans. Jag har också visat hur de är sammankopplade med 
varandra. Exempelvis genom hur samdistributionen ökade stressen i arbetet 
genom att alla varor kom samtidigt och hur e-handeln medförde att matlag-
ningen inte kunde utföras samtidigt med beställningsarbetet. Ytterligare ett 
var hur källsorteringen skapade praktiska problem i form av utrymme och hur 
kompostpåsar gick sönder. Till synes små förändringar får konsekvenser för 
helheten i verksamheten. I Agenda 21 förespråkas lokala initiativ. Det är alltså 
av vikt att också visa hur visioner om hållbar utveckling möts och kräver 
översättningar i praktiker som offentliga storkök. Offentliga sektorns måltids-
verksamhet domineras av kvinnor vilket också är påtagligt i mina bilder från 
måltidsverksamheten. Kvinnor har genom arbete i offentliga sektorn deltagit i 
byggandet av den svenska välfärdsstaten eller det socialdemokratiska 
folkhemmet. Frågan är hur kvinnor blir byggjobbare också när det gröna 
folkhemmet ska realiseras? De diffrakterade berättelser som presenteras i det 
här kapitlet är en skildring bland andra. 

Som svar på det andra av kapitlets två syften; att pröva om den specifika 
teknologivärderingsmodellen skulle gå att använda för en analys av 
teknologiska förändringars inverkan på hållbar utveckling, menar jag att den 
sammanfattningsvis framstår som till viss del funktionell för analys på verksam-
hetsnivå. Genom att jag, utöver de dokument jag funnit relevanta för 
analysen, enbart använt mig av en informant, har analysmaterialet varit 
hanterligt utifrån den semistrukturerade intervjumall jag använde mig av. Med 
en mer strukturerad intervjuform hade materialet kunnat bli mer lätthanterligt 
och från början anpassats till den kontextuella kategoriseringen enligt 
modellen. Med en mer strukturerad intervjumall riskerar dock mycket av 
informanternas personliga erfarenheter, deras situerade kunskaper, att inte 



110 Del III 

komma till uttryck vilket vore kontraproduktivt i ambitionen att bidra till 
feministisk teknovetenskap. 

Generellt ställs det höga funktionella krav på de teknologier som ingår i 
måltidsverksamheten men den medvetet avgränsande strukturen i analys-
modellen gör det uppenbart att det också ställs krav i interaktionen mellan de 
teknologiska systemen och användaren. Teknologivärderingsmodellen har 
bidragit med många aspekter på hur förändringar i teknologiska system 
påverkar verksamheten i en kommunal måltidsorganisation. En svårighet med 
den kontextbaserade strukturen är att kopplingarna mellan de olika 
kontexterna tenderar att bli svårare att uppmärksamma. Eftersom modellen 
fokuserar ett sammanhang i taget riskerar de mindre uppenbara samband som 
finns mellan kontexterna att försvinna eller bli alltmer skymda och svåra att 
uppfattas. När det ingenjörsrelaterade sammanhanget skall behandlas åtskilt 
från det användarrelaterade blir avsaknaden av användaren i förhållande till de 
problem som ska lösas slående tydlig. Likaså blir det märkbart att funktionen 
hos de teknologiska systemen och artefakterna får en jämförelsevis teoretisk 
prägel sedda i det ingenjörsrelaterade sammanhanget medan resultatet av 
teknik- eller systemval får tydliga praktiska konsekvenser sett utifrån övriga 
kontexter. I det avseendet menar jag att ett av Bush’s ursprungliga syften med 
modellen uppfylls, att visa komplexiteten och göra tydligt att det är en 
angelägenhet för fler och andra än ingenjörer att påverka teknologi-
utvecklingen.

Med ett synsätt där hållbar utveckling hänger ihop både med hur natur-
resurserna hanteras och hur mänskliga behov uppfylls framträder också det 
nödvändiga i att kunna hantera båda dessa villkor. Däri ligger dock ett av 
problemen med teknologivärderingsmodellen, det finns ingen konkret dialog 
mellan de olika kontexterna. Jag anar att modellen till och med försvårar 
skapandet av samverkan mellan de olika kontexterna så som jag använt den. 
Behovet av integrering av kunskaper och perspektiv på det sätt som Elisabeth 
Corell & Henriette Söderberg (2005) framställer det blir då svårt att möta. I 
stället visar resultaten på just den utmaning som ligger i att åstadkomma denna 
integrering. Med diffraktionsvokabulär menar jag att det diffraktionsmönster 
som min analys resulterat i visar att möjligheterna till dialog mellan 
kontexterna försvagas eller släcks ut. Donna Haraway (1999, s. 320) menar att 
diffraktion:

”is a mapping of interference, not of replication, reflection, or reproduction. 
A diffraction pattern does not map where differences appear, but rather 
maps where the effects of difference appear” 
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För att tala med Donna Haraway uppträder effekterna av skillnaderna mellan 
de olika kontexterna tydligt eftersom teknologiernas förutsättningar och 
konsekvenser kategoriseras och hålls åtskilda genom teknologivärderings-
modellens struktur. Teknologivärderingsmodellen ställer sig därmed i vägen 
för min ambition att vara lyhörd för de svagare frekvenserna. 





Sju Offentliga storkök i det gröna 
folkhemmet – situerade kunskaper 
och deltagande

Det gröna folkhemmet48 är en vision som tidigare statsminister Göran Persson 
och den dåvarande socialdemokratiska regeringen använt sedan slutet av 
1990-talet för att beskriva ett långsiktigt hållbart Sverige där uppdraget 
handlar om att jordens ändliga resurser skall räcka till alla. Det svenska folk-
hemsbygget med rötter i ekonomiska och sociala reformer under tidigt 1900-
tal skulle därmed utökas till ett ekologiskt plan och på så sätt rymma alla 
aspekterna av hållbar utveckling som den beskrivs i Brundtlandkommissionens 
rapport (Hägerhäll 1988)49. I Sverige har ett av de mest konkreta försöken att 
ställa om till hållbar utveckling utgjorts av de lokala investeringsprogrammen, 
LIP50, en satsning som var uttalat ägnad åt ekologisk hållbar utveckling och 
som kunde utnyttjas av landets kommuner. Nästan 5 miljarder kronor 
beräknades vara fördelade när samtliga projekt avslutats 2006. Bidragen har 
främst gått till tämligen storskaliga infrastrukturella projekt för att minska 
belastningen på miljön och effektivisera resursutnyttjandet, till exempel 
genom åtgärder för energiomställning och minskning av mängden deponerat 
avfall.

                                                
48  Se t.ex. statsminister Göran Perssons tal vid de internationella mötesdagarna Envisions – Miljömöten med 

visioner, i september 1999: http://www.envisions.nu/tidigare/env99/gp.html. (Läst 060315). Se också 
Elovaara (2004) för en diskussion om det digitala folkhemmet. 

49  Brundtlandkommissionen är mycket tydlig med att hållbar utveckling inte enbart beror på ekologiska 
faktorer utan även innehåller ekonomiska och sociala dimensioner. 

50  Lokala InvesteringsProgram; Det statliga stödet till lokala investeringsprogram innebär att 
kommunerna ges möjlighet att i samverkan med lokala företag och organisationer genomföra åtgärder 
som ökar den ekologiska hållbarheten. Senast den 31 december 2006 avslutades alla lokala 
investeringsprogram. 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/invprog.htm. (Läst 
2006-02-02).

http://www.envisions.nu/tidigare/env99/gp.html
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/hallbar/invprog/invprog.htm
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Satsningen på LIP har fått kritik, bland annat för att många projekt saknat 
lokal förankring hos medborgare och näringsliv och för att mer pengar gått till 
storstäder än till glesbygd. Demokratisering och medverkan i beslutsfattandet 
betonas i Agenda 2151, det internationella handlingsprogram som drar upp 
riktlinjerna för hur hållbar utveckling skall åstadkommas. En del av kritiken 
mot den svenska modellen för hållbar utveckling, benämnd ”ekologisk 
modernisering” har framförts av forskarna Colin Fudge och Janet Rowe 
(2000). Ekologisk modernisering innebär att miljöproblemen omtalas som 
socioekonomiska utmaningar och möjligheter som ger utrymme för ”grön 
teknik” och ”gröna” produkter och tjänster (Jagers, 2005, s. 91 och s. 197). 
Samtidigt som miljöproblem undanröjs skulle det då skapas tillväxt förenlig 
med ekologisk hållbarhet, en plussummelösning där alla är vinnare. Fudge och 
Rowe anser dock att det finns en risk för att begreppet endast blir ett retoriskt 
grepp ”avsett att dölja vad som kan vara oförenliga motsättningar i ett 
samhälle på väg mot kulturell, social och ekonomisk mångfald.” De pekar på 
att modellen ”ekologisk modernisering” riskerar att i alltför hög grad ägnas åt 
stora investeringar i infrastrukturella teknikprojekt, till exempel genom de 
lokala investeringsprogrammen, LIP, där resultaten ofta är någorlunda enkelt 
kvantifierbara. Samtidigt undviks de mer besvärliga frågorna om demokrati-
sering och sociokulturell utveckling, där resultaten snarare blir av kvalitativ 
art. 

Människor, teknologi och hållbar utveckling 

2005 kom utredningen ”Bilen biffen bostaden” (SOU 2005:51) där 
omställning till hållbar produktion och konsumtion fokuseras. I kapitlet om 
att äta hållbart argumenterar enmansutredaren Stefan Edman (tidigare 
rådgivare åt Göran Persson) för att den offentliga sektorns storkök har en stor 
påverkanspotential för den privata konsumtionen och att det därför är av stor 
vikt att åstadkomma goda förutsättningar för hållbar utveckling i den offentligt 
styrda måltidsproduktionen. Edmans utredning kan, enligt nationalekonomen 
Kenneth Hermele (2002)52, ses som att ”det gröna folkhemmet” har övergått 
från att vara ett nytt ”miljonprojekt” med stora ekonomiska satsningar från 
staten till en i stor utsträckning självfinansierande lösning där konsumtionen 
(den privata) bör visa vägen till framtiden. Hermele menar också att med 
Edmans utredning flyttas fokus över från det storskaliga och industriella till det 
småskaliga och utspridda.

                                                
51  Handlingsprogrammet som tillkom under Rio-konferensen, FN:s konferens om miljö och utveckling 

år 1992 – UNCED, Regeringens skrivelse 1992/93:13. 
52  Inlägg i Sveriges Radio, P1, programmet Obs!, 2006-01-26 under temat ”Debatten som försvann”. 
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Genom att fokusera människors möjligheter att arbeta för förändring och 
bidra till hållbar utveckling, specifikt hållbar teknologiutveckling, öppnas 
vägar att länka samman skilda praktiker, till exempel forskning och 
verksamheten i offentliga sektorns storkök. Olika människor har och skapar 
kunskaper utifrån sina erfarenheter av social, geografisk, kulturell och fysisk 
situation och plats över tid. Dessa kunskaper blir därför avgörande för 
människors möjlighet att verkligen delta i förändringar och med det skapa 
robust hållbar utveckling i Agenda 21:s mening. Bland de grupper vars 
deltagande där nämns som särskilt viktigt finns kvinnor, barn och ungdomar, 
lantbrukare, kommuner och vetenskapsvärlden. Hållbar utveckling är föremål 
för många satsningar av olika slag inom olika områden. Lokalt och regionalt 
startas många projekt och några av dessa riktas mot den offentliga sektorns 
måltidsproduktion. Eftersom området påverkar många grundläggande faktorer 
i samhället, till exempel livsmedelsproduktion, konsumtions- och matvanor, 
kan utkomsten av projekten ha stor betydelse för det samlade resultatet av 
olika strävanden efter hållbar utveckling. 

Mat, ätande och måltider är en social och kulturell aktivitet som i den 
offentliga sektorn är finansierad av skattemedel. Måltidsverksamheten knyter 
på så sätt an till både det sociala och det ekonomiska benet i hållbar utveckling 
enligt Agenda 21. Måltidsverksamheten angår också flera kategorier av 
människor på olika nivåer i samhället, skolbarn såväl som yrkesarbetande och 
beslutsfattare. I den senare kategorin ingår både tjänstemän och politiker. 
Även livsmedelsproducenter och leverantörer påverkas och spelar roll i 
verksamheten. Med en så bred grupp av inblandade och anknytningen till inte 
bara ekologiska aspekter av hållbar utveckling utan även till de sociala och 
ekonomiska finns det anledning att undersöka hur hållbar utveckling tar plats i 
den offentliga sektorns måltidsproduktion. 

I utforskandet av ekonomiska och sociala aspekter aktualiseras folk-
hälsomålen som en del i hållbar utveckling. De 11 folkhälsomålen 
presenterades i en proposition53 vars syfte var att förbättra folkhälsan och 
minska skillnaderna i hälsa mellan olika folkgrupper. I propositionens 
inledande sammanfattning sägs att ”insatserna för en bättre folkhälsa bör ingå 
som en viktig del i arbetet för en uthållig tillväxt, en god välfärd och ett 
ekologiskt hållbart Sverige”. Uthållig tillväxt och en god välfärd ses här som 
omskrivningar för ekonomisk och social hållbarhet. Folkhälsan hänger 
samman med barns och ungas uppväxtvillkor och möjligheten till delaktighet 
och inflytande, där skola och förskola här har viktiga uppgifter att fylla. 

                                                
53  Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan. 
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Bland folkhälsomålen finns målområdet ”Sunda och säkra miljöer och 
produkter” som har en direkt koppling till några av de 15 miljömålen54, till 
exempel ”Frisk luft” och ”Giftfri miljö”, där minskade utsläpp och halter av 
naturfrämmande ämnen ingår. Inom målområdet ryms också en 
miljöorienterad produktpolitik som bland annat vill främja miljöanpassad 
upphandling. Konsumtionsmönster som minskar påfrestningarna på miljön 
och bidrar till långsiktigt hållbar utveckling ska befrämjas. I det 10:e 
målområdet ”Goda matvanor och säkra livsmedel” är en av utgångspunkterna 
att ”maten och våra matvanor påverkar vår hälsa” och dessutom fungerar 
”som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning”55. Återigen tydliga 
uttryck för att måltiderna i offentliga sektorn har stora och andra värden 
utöver mättnad för stunden. Värden som har betydelse för hållbar utveckling 
och där måltidspersonalen fyller en viktig funktion. De offentliga storköken 
utgör arbetsplats och sysselsätter en stor mängd människor. I folkhälso-
perspektiv är det därför också värt att uppmärksamma arbetets betydelse för 
hälsan (Carlstedt & Forssén, 1999). 

I Brundtlandkommissionens rapport sätts stor tro till teknologiutveckling 
som lösning för att komma ur det icke hållbara tillstånd världen befinner sig i 
nu. Är sådana tankegångar överförbara även till offentliga storkök? Forskarna 
Colin Fudge och Janet Rowe (2000, s. 28) menar i sin rapport om hur 
Sverige försöker styra mot hållbar utveckling att ”[m]edan det tekniskt 
inriktade miljökunnandet [ ] utvecklas snabbt riskerar de sociokulturella och 
socioekonomiska aspekterna på bärkraft att släpa efter”. Är detta ett dilemma 
även inom offentliga sektorns måltidsproduktion? Eller finns här möjligheten 
att fånga upp och dra nytta av de situerade kunskaper om teknologi, 
verksamhet och funktion som skapas och utvecklas hos dem som verkar i de 
relativt småskaliga och utspridda enheterna i det stora system som den 
offentliga sektorns måltidsproduktion utgör? Och går det då att göra bruk av 
det fokusskifte Hermele56 ser i Edmans utredning, så att det ansvar för hållbar 
utveckling som läggs på individer även skapar möjligheter för dem att påverka 
vardagen och framtiden? 

Syftet i det här kapitlet är därför att undersöka vilka frågor som anses viktiga 
att driva i projekt för hållbar utveckling inom offentliga sektorns storkök och 
vilka erfarenheter och följder som kommer ur projekten. Hur drivs och 

                                                
54  Regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Sedan 

propositionen lades fram har ytterligare ett miljömål, ”Biologisk mångfald”, tillkommit. 
55 I målområdesbeskrivningen fastslås förbättrade matvanor vara av stor vikt för folkhälsan och förutom 

att använda utbildningspolitiken som en väg att skapa goda matvanor avser regeringen återkomma 
med ett särskilt mål för samhällsinsatser gällande matvanor.

56  Inlägg i Sveriges Radio, P1, programmet Obs!, 2006-01-26 under temat ”Debatten som försvann”. 
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uppfattas projekten av projektledarna? Hur tar sig situerade kunskaper och 
delaktighet uttryck? Hur kan betydelsen och meningen med hållbar 
utveckling tolkas i förhållande till projekten? Har teknologiförändringar på 
något sätt ingått; från början eller under projektets gång, konkret eller som 
tanke och idé? 

Mot bakgrund av vad jag inledningsvis skrev, om måltidsproduktionens 
breda beröringsytor gentemot samhället och det inflytande som personal och 
projektledare inom den offentliga sektorns restaurangverksamhet därmed har, 
menar jag att det är av stor betydelse att fånga upp och tydliggöra de situerade 
kunskaper som finns hos de som har en direkt kontakt med verksamheten och 
erfarenhet av projekt som syftar till hållbar utveckling.

Jag fortsätter nu kapitlet med att beskriva utgångspunkterna för studien 
och en redogörelse för metod och metodologi. Därefter beskriver jag 
resultaten i form av några olika teman eller positioner som utifrån min analys 
av materialet har betydelse för hur hållbar utveckling implementeras i den 
offentliga sektorns måltidsproduktion. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring dessa teman. 

Situerade kunskaper och deltagande 

Med hänsyn till den mängd människor och verksamheter som berörs av den 
offentliga sektorns måltidsproduktion är det här kanske av särskild betydelse 
att ta hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet för att åstadkomma en 
lyckosam hållbar (teknologi)utveckling.

Hållbar teknologiutveckling bygger på de inblandades inneboende 
erfarenheter, drömmar och praktiker vilket kan fokuseras genom att utnyttja 
vad Donna Haraway (1991, s. 188) kallar ”situated knowledges” hos de som 
varit direkt involverade i dessa storkök och projekt för hållbar utveckling. 
Haraway har utvecklat begreppet situerade kunskaper som ett sätt att visa att 
kunskaper inte kan vara objektiva utan alltid äger rum hos någon med historia 
och sammanhang och utifrån den situation som för närvarande råder. 
Situerade kunskaper visar att det finns simultana sätt att förstå och tolka 
verkligheten och att dessa kunskaper är högst nödvändiga och användbara för 
teknovetenskapen därför att de förmedlar den kännedom som användare, 
forskare, tekniker, beslutsfattare och andra, som på något sätt är förbundna 
med en aktuell teknologi, verkar utifrån, i en aktuell situation. Det eller de jag 
vill skapa kunskap om och utifrån kan inte betraktas som passiva utan är 
verksamma och deltar som aktörer i ständigt förändringsskapande ”samtal” 
med andra aktörer (Haraway, 1991, s. 198). Dessa egenskaper ses i vissa fall 
som mer familjära inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning men 
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är, vilket Haraway särskilt pekar på, av stor betydelse även inom natur- och 
teknovetenskap. För att komma tillrätta med de problem som tycks finnas 
med ekologisk modernisering, efterfrågar Colin Fudge och Janet Rowe 
(2000, s. 185) forskning som gör det möjligt att undersöka vad skilda 
intressen, diskurser, kunskapsanspråk och feministiska perspektiv kan ge). 
Detta anknyter till möjligheterna att, med Sandra Hardings (1986) formule-
ring, fokusera ”the science (and engineering57) question in feminism” och inte 
låta sig nöja med ”the woman question in science”. Det vill säga att det finns 
ett intresse i att undersöka hur natur- och ingenjörsvetenskap kan utvecklas 
med hjälp av feministiska förhållningssätt och inte stanna vid att proble-
matisera kvinnors inblandning i naturvetenskapen. Birgitta Rydhagen (2002, 
s. 20) betonar att feminismens mål måste sättas högre än jämställdhet här och 
nu:

”the struggle to do away with gender hierarchies and other hierarchical 
structures is deeply connected to democracy, resources, diversity and 
environmental issues, and these need to be addressed in multiple ways. 
These issues also need to be addressed in a constructive way, presenting 
alternative visions and future possibilities”. 

Som Rydhagen påpekar blir en konsekvens av den komplexitet som ligger i 
en feministisk forskningsansats inom teknovetenskap att könsmaktrelationer 
inte nödvändigtvis diskuteras uttryckligen. Däremot finns dessa med som en 
förutsättning för hållbar utveckling58 och det är därför av största vikt att 
undersöka vilka konsekvenserna blir för män respektive kvinnor när 
förändringar genomförs i hållbarhetens namn (Alander & Mörtberg, 2003). I 
avhandlingen utgör inte jämställdhet i sig ett specifikt intresseområde men 
med vetskapen att den offentliga sektorns restauranger och storkök utgör 
arbetsplatsen för i första hand kvinnor med kort utbildning och att teknologi-
utveckling generellt sett drivs av män med lång och teoretisk, snarare än 
praktisk, utbildning är jämställdhet i högsta grad relevant för analysen59.

I Agenda 21 läggs generellt en betoning på deltagande och speciellt på 
kvinnors aktiva deltagande, till exempel när det gäller vad som kallas deras 
”avgörande roll för att åstadkomma de förändringar som behövs för att minska 

                                                
57  Se Rydhagen, Birgitta (2002, s. 18). 
58  Detta framgår på olika sätt I ett flertal (svenska) myndighetsdokument, se t.ex. sid 29 i  Regeringens 

skrivelse 2003/04:129; ”En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, social och 
miljömässig”.

59  Enligt SCB:s statistik är ”Köks- och restaurangbiträden” samt ”Storhushålls- och restaurangpersonal” 
kvinnodominerade yrken och ”Ingenjörer och tekniker” samt ”Civilingenjörer, arkitekter m.fl.” 
mansdominerade yrken. Källa: www.scb.se 2006-04-04. 

http://www.scb.se
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eller avskaffa ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, särskilt i 
industriländerna, för att uppmuntra till investeringar i miljöanpassad 
produktion och främja en miljömässigt och socialt positiv industri-
utveckling”60. Medverkan och deltagande är viktigt ur demokratiskt 
perspektiv och därför är det också nödvändigt att ge utrymme till och ta vara 
på mångfalden av förståelser. Att människor involveras och är aktivt delaktiga 
i hur livet och framtiden formas är förutsättningar för visionen om att skapa 
hållbara samhällen och hållbara teknologier. Deltagande är dock inte ett 
oproblematiskt begrepp. Birgitta Rydhagen (2002, s. 39-40) samt Pirjo 
Elovaara, Faraja Igira & Christina Mörtberg (2006) diskuterar detta och 
uppmärksammar att det finns behov av att tydligt definiera deltagandet i 
projekt. Vilka som förväntas delta och i vilket syfte samt i vilka skeden av 
processen deltagandet sker är högst väsentliga faktorer för vilken inverkan 
deltagandet får på resultatet. Rydhagen beskriver sina erfarenheter av 
deltagande vid utvecklandet av vatten- och sanitetssystem dels i en by i 
Sydafrika och dels i ett bostadsområde i Sverige. Medan användare i Sydafrika 
förväntades engagera sig och gemensamt delta i vatten- och sanitetsprojektet 
rådde den raka motsatsen i Sverige där det inte fanns motsvarande 
förväntningar på användarna och i synnerhet inte på att de skulle agera 
gemensamt. Elovaara, Igira & Mörtberg (2006) har jämfört hur participatory 
design61 har använts vid utveckling av IT-system i Sverige och i Tanzania-
Zanzibar. Erfarenheterna därifrån var att i Sverige togs deltagandet för givet, 
förutsättningarna där beredde väg för deltagandet på ett helt annat sätt än i 
Tanzania-Zanzibar där hierarkier, ovana vid datorer och den akuta 
arbetssituationen styrde deltagandet. Om deltagandet berör människor som 
privatpersoner eller som yrkesarbetande tycks alltså spela stor roll och likaså 
vilka slags teknologier som är inblandade och vilket utvecklingsskede det rör 
sig om, hur utvecklingshistorien sett ut. Motiven för att involvera olika 
människor i utvecklingen av teknologier varierar. Rydhagen (2002, s. 39) 
nämner följande och pekar på att i de två sistnämnda fallen är deltagandet inte 
bara ett medel utan också ett mål i sig: 

Behovet av betald arbetskraft minskar 
Utbildning
Ökad kvalitet 

                                                
60  Agenda 21, kapitel 24.3 f). 
61 Brukarmedverkan i utvecklingen av IT system har en lång tradition i de nordiska länderna, t.ex. som 

Scandinavian participatory design, se Bjerknes, G. & Bratteteig, T (1995): User Participation and 
Democracy: A Discussion of Scandinavian Research on System Development i Scandinavian Journal of 
Information Systems, 1995, 7(1):73-98 samt Bratteteig, T. (2004): Making change - Dealing with 
relations between design and use. Doctor Philosophiae, Department of Informatics, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo, Norway. 
Källa: http://heim.ifi.uio.no/~tone/Publications/making-change.pdf, läst 2006-04-20.

http://heim.ifi.uio.no/~tone/Publications/making-change.pdf
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Demokratisering 
Empowerment, människor upplever och tillerkänns förmåga att styra över sina 
liv

Bland de slutsatser som Rydhagen drar ser jag några som särskilt intressanta i 
förhållande till de projekt jag presenterar här: När gräsrötters eller användares 
deltagande förväntas i utvecklingsprocesser behövs det en beredskap för att 
hierarkiska strukturer kan komma att ifrågasättas och till och med förändras. 
Därför skall deltagande inte heller användas som en ”undanmanöver” för att 
slippa hantera maktrelationer. De förändringar som kan åstadkommas genom 
deltagande i utvecklingsprocesser är förhållandevis småskaliga, först med ett 
mer utbrett bruk av användardeltagande som metod kan mer storskaliga 
förändringar förväntas. Sammanfattningsvis konstaterar Rydhagen det 
nödvändiga i att i förväg identifiera och tydliggöra begränsningarna i 
deltagandet för att deltagandet inte skall ”slå tillbaka” och omvandlas till 
besvikelser för deltagarna. 

Metod och metodologi 

För att uppfylla syftena med den här delstudien har jag genomfört 
semistrukturerade intervjuer med två projektledare som har lång erfarenhet av 
arbete med hållbar utveckling inom offentliga sektorns storkök. Genom att 
använda delvis strukturerade intervjuunderlag fick jag möjlighet att lyfta fram 
mina frågeställningar utifrån de förutsättningar respektive intervjusituation 
gav, så att det också blev utrymme för min och de intervjuades spontana 
diskussion.

Intervjuerna genomfördes i juni 2005, respektive intervju tog knappt två 
timmar och spelades in på band som sedan transkriberades62. Jag har analyserat 
intervjuerna i flera omgångar och därefter har jag klippt ut och fört samman 
utdrag som belyser de områden som jag uppfattar som påtagliga i de 
intervjuade kvinnornas skildringar av sina erfarenheter och kunskaper från att 
driva olika hållbarhetsprojekt. 

Vid analysen inspirerades jag av Donna Haraways metodologiska 
figuration diffraktion (se t.ex. Haraway, 2000, s. 101-104). Begreppet är 
ursprungligen hämtat från fysiken där det används för att beskriva hur en 
vågrörelses (t.ex. en ljusstråles) väg genom ett gitter kan fångas upp och 
avbildas på en skärm. I den här studien kan diffraktion ses ske i två steg. Dels 
vid intervjutillfällena där informanternas erfarenheter utgör vågrörelsen som 
passerar ett gitter där spalterna representeras av den semistrukturerade 

                                                
62  På grund av inspelningskvaliteten var begränsade delar av intervjuerna omöjliga att transkribera. 
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intervjuguiden och av vad och hur de väljer att berätta för mig om sina 
erfarenheter. Dels vid analysen där jag använder den transkriberade 
intervjuerna som vågrörelse och min tolkning av dessa som ett gitter. Analys-
resultatet blir därigenom ett diffraktionsmönster. 

Figurationen är intressant som metodologi eftersom den ger en ram för 
hur fenomen på sin väg i ett visst sammanhang ger upphov till olika 
berättelser, bilder eller tolkningar (Mörtberg, 2003, s. 65; Björkman, 2005, s. 
38). Diffraktionsmönstret som registrerandet av en process är Donna 
Haraway’s (2000, s. 104) beskrivning av figurationen. Min intention är att dif-
fraktion ska bidra till fler dimensioner i analysen än om jag baserat analysen 
enbart på reflektion. Vilka bilder, berättelser eller tolkningar jag uppfattar 
beror på min position i sammanhanget men genom att försöka hålla 
”skärmen” så bred som möjligt och vara öppen för variation i våglängderna 
vill jag skapa utrymme att fånga upp skiftningarna i diffraktionsmönstret. 
Genom att förstå skiftningarna av ljusa strimmor och fält i mörka partier – och 
tvärtom – som att gränser inte är slutgiltiga (Barad 2003) kan inspirera i det 
praktiska arbetet med hållbar utveckling. Barad ser till exempel diffraktions-
mönstrets inblandning av ljust i mörkt och mörkt i ljust som att det sociala 
hyser det natur- och teknovetenskapliga och det natur- och teknoveten-
skapliga det sociala.  

Hållbar utveckling i offentliga sektorns måltidsproduktion 

De intervjuade kvinnorna, Sonja och Ingrid63, har båda varit anställda i 
skolrestauranger men arbetar numera huvudsakligen med att driva olika 
projekt i syfte att öka andelen ekologiskt framställda livsmedel inom offentliga 
sektorn.

Sonja arbetade i början av 1990-talet som kostchef i en västsvensk 
kommun. Kommunen var då en av landets eko-kommuner64 och med den 
utgångspunkten drev hon fram ökade inköp av ekologiska livsmedel så att 
andelen var drygt 20% när hon 1999 slutade sitt arbete i kommunen. Därefter 
ledde hon under tre år projektet Näreko, ett projekt som startades av Hushåll-
ningssällskapet och Västra Götalandsregionen65 och vände sig till hela 
                                                
63  Sonja och Ingrid heter egentligen något annat. De har inte krävt att få vara anonyma men jag har valt 

att behålla fingerade namn eftersom jag inte särskilt fokuserar på att det är just dessa två kvinnor som 
kommer till tals. 

64  Enligt information på hemsidan http://www.sekom.nu/, arbetar den ideella föreningen Sveriges 
Ekokommuner arbetar för att alla Sveriges kommuner ska bli hållbara, t.ex. genom erfarenhetsutbyte 
på politiker- och tjänstemannanivå via intranät, möten och utbildningar. För närvarande är 67 
kommuner medlemmar. 2005-09-12. 

65  Hushållningssällskapen var projektägare och finansierade projektet tillsammans med bl.a. Västra 
Götalandsregionens miljönämnd och folkhälsokommitté, Vägverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län och 27 kommuner i regionen. 

http://www.sekom.nu
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regionen. Hon har sedan arbetat i flera andra projekt med liknande inriktning, 
vid tiden för intervjun hade hon just avslutat projektet ”Hållbara måltider i 
Lundby och Majorna”. 

Ingrid är utbildad hushållstekniker och arbetade sedan slutet av 70-talet 
som kokerska i en sydsvensk kommun. I slutet av 90-talet deltog hon aktivt i 
ett projekt för att öka andelen ekologiskt framställda livsmedel i måltiderna på 
den skola där hon var anställd. Projektet gav gott resultat, efter ett år var 
andelen ekologiskt 30%, och Ingrid fortsatte att arbeta mer övergripande för 
ökad konsumtion av ekologiska livsmedel i offentliga sektorn, både inom 
kommunen men också i en regional organisation, Ekologiskt Marknads-
centrum (EMC). 

I min analys av intervjuerna har följande mönsterdelar utkristalliserats som 
särskilt betydelsefulla för mig och mitt syfte:

Maten har ett sammanhang, är kopplad till ”miljö” och ”hälsa”
Behovet av samverkan 
Behovet av strategier i beslut och genomförande 
Teknologier och artefakter 

Maten har ett sammanhang, är kopplad till ”miljö” och ”hälsa 

I samtalen med projektledarna visade sig omsorgen om miljön vara den 
grundläggande anledningen till att de använde ekologiskt och närodlat i 
köken men det var tydligt att också hälsoperspektivet var väsentligt för dem. 
Förutom anknytningen till ”De 15 miljömålen”66 angavs också ”Folkhälso-
målen”67 som en legitimerande bakgrund – något som visar på en nationellt 
beslutad anledning eller efterfrågan på projektet. En av projektledarna, Sonja, 
förklarade bakgrunden till projektet Näreko på följande sätt: 

”att Näreko startade är ju en frukt av att Västra Götalandsregionen 
bestämde sig för att man skulle jobba på ett miljömedvetet sätt och även 
hälsomässigt inriktat. Då antog man fyra handlingsplaner varav livsmedel 
var ett och det var ju just för att man skulle se om man kunde arbeta med 
miljö och mat då” 

och vidare: 

”Det var ett projekt [ ] där maten var plattformen så att säga. Och så 
plockade man in både hälsoperspektiv och miljöperspektivet. Och där vi 

                                                
66  Regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. 
67  Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsan. 
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då, kan man säga, lutade oss emot eller lyfte fram folkhälsomål och 
miljömålen. Och att maten då var ett sätt att nå folkhälsomålen och 
miljömålen.”

Även om folkhälsomålen i det här sammanhanget främst handlar om mat och 
matvanor ur konsumentperspektiv berör det också producenterna vilket den 
andra intervjuade projektledaren, Ingrid, poängterade när hon framhöll att de 
som producerar ekologiska livsmedel

”…inte har utsatts för bekämpningsmedel. Och då tänker jag inte bara på 
de som odlar bananer och kaffe utan jag tänker även på våra 
producenter…[ ] Ja, här bredvid.” 

Ingrid syftade på lantbruksarbetare i regionen och uppfattade det som 
förbättrad livskvalitet, att hennes val inte medförde hälsorisker för de som 
producerar livsmedlen. 

Att måltiderna i den offentliga sektorn har andra värden än mättnad 
framkom också i intervjun med Sonja. Hon sa att: ”det handlar ju väldigt 
mycket om att, när du får maten, göra den trevlig och attraktiv för eleverna.” 
Att matlagningen i sig har betydelse för personalens välbefinnande är också 
något som kom fram i Ingrids beskrivning av hur arbetet förändrats i och med 
införandet av ekologiska produkter. När hon berättade om förändringen sa 
hon:

”då fick vi använda vår fantasi, alltså arbetet i köket blev roligare, eftersom 
det inte fanns färdigmat av ekologiska alternativ så blev vi tvingade att laga 
mer själva och jag tycker det är jättepositivt. … Yrkesstoltheten blir bättre 
och statusen på yrket ökar ju om man får använda sin kreativitet och 
fantasi, så jag tycker att det är liksom ändå positiva effekter.” 

Trots att hon uttryckte att de ekologiska inköpen innebar ökade 
ansträngningar genom att de tvingade dem ”att laga mer själva” beskrev hon 
ändå de yttersta konsekvenserna för personalen ur flera positiva aspekter. 

Att maten är nära knuten till hälsan och vårt välbefinnande är uppenbart. 
Maten är därmed lika uppenbart en fråga om social och ekonomisk hållbarhet. 
Men den offentliga diskussionen om matens koppling till hållbar utveckling 
förs ofta i termer av produktionssätt där sådant som kemikalieanvändning och 
energiåtgång blir till väsentliga argument. I och med det dras diskussionen 
mer till vad som kan anses vara ekologiskt hållbart och vilka teknologier som 
bör brukas ur det perspektivet. I intervjuerna framställs maten inte som direkt 
kopplad till resurseffektivitet utan projektledarna är måna om att vara tydliga 
med hur maten hänger ihop med hälsa och miljö. Dessa två områden är dels 
förklarade som väsentliga för hållbar utveckling i dokument på regeringsnivå 
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och dels beskrivs de, av projektledarna, i termer av välbefinnande för både 
elever, personal och producenter. 

Behovet av samverkan 

En annan del av diffraktionsmönstret som blev påtaglig på min skärm var det 
jag kallar för ”behovet av samverkan”. De förändringar som projektmålen 
kräver påverkar många människor och verksamheter eller samhällssektorer 
och för att nå resultat behöver förändringarna och deras genomförande stötas 
och blötas i dessa större sammanhang. Som resultat i sina respektive projekt 
kom både Ingrid och Sonja fram till att det behövdes någon form av 
mötesplats för alla de som berördes av projektets mål och medel. Sonja tryckte 
starkt på att projektet Näreko innebar aktörssamverkan68 och att det hängde 
samman med ambitionen att knyta ihop hälso- miljö- och kostfrågor. Hon 
”försökte få en så bred [ ] samverkan som möjligt så man fick in 
hälsoperspektiv, miljöperspektiv, kostfrågor…ja, modellen var alltså 
aktörssamverkan.” I den breda projektgruppen satt till exempel en kostchef 
och representanter för producenter, grossister, miljö- och hälsoskydds-
förvaltning, Vägverket tillsammans med finansiärerna, sammanlagt 15-16 
personer. Dessa identifierade fyra områden som behövde bearbetas för att 
underlätta för projektets mål och bildade arbetsgrupper som särskilt kunde ta 
itu med detta. 

Arbetsgrupperna var: 

• Utbildningsgruppen som ordnade utbildningar för måltidspersonal och för 
nyckelpersoner inom förvaltningarna, chefer och politiker eftersom deras 
inställning sågs som väsentlig. 

• Transportgruppen som skulle se till mindre etablerade producenters och 
producentorganisationers möjligheter att övervinna transportproblem. 

• Gruppen Mat, miljö, hälsa som arbetade med information om begreppen och 
deras koppling till varandra. 

• Konkreta gruppen arbetade med frågan ”Vad hindrar storkökens inköp av 
ekologiskt och närodlat?” och genomförde en produktinventering hos kostchefer 
för att samla bakgrundsfakta om sådant som inställningen till ekologiskt och 
närodlat, vilka produkter som användes, vilka som saknades, vilka leverantörer 
som användes. 

                                                
68  Aktörssamverkan innebär att aktörer från skilda sektorer men med ett gemensamt mål samverkar så att 

onödiga konflikter undviks och kvaliteten på beslut och åtgärder höjs. 
http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf03/Jo03-07.pdf (Läst 2005-10-12). 

http://www2.slu.se/forskning/fakta/faktajordbruk/pdf03/Jo03-07.pdf
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Under projektets gång samarbetade man också med andra angränsande 
projekt, dels riktade till producenter men även till konsumentledet i form av 
restauranger. Utifrån dessa samarbeten drogs den viktiga slutsatsen i projektet 
att det behövdes en mötesplats där information, tankar och idéer kunde 
utbytas och utvecklas för att slippa ”uppfinna hjulet” flera gånger om. 

Skapandet av bred samverkan var inte unikt för Näreko-projektet, Ingrid 
arbetade vid tiden för intervjun bland annat med producentföretag, återför-
säljare och den offentliga sektorn i Ekologiskt Marknadscentrum (EMC) 69.
Det är en ideell förening som startades i samband med att det första projektet 
för att öka andelen ekologiska inköp som hon deltog i slutfördes. En av slut-
satserna från projektet var, i likhet med projektet Näreko, att det fanns behov 
av en mötesplats för producenter, grossister, detaljhandel och uppköpare (som 
offentliga sektorn och restaurangbranschen) och då blev EMC lösningen. 
Ingrid beskrev bakgrunden till EMC så här: 

”Personer inom de här företagen, som jobbar med miljön och mycket med 
ekologiska produkter kände att det hände ingenting, de fick inget stöd från 
sina ledningar på det sätt som de hoppades. De kände att de behövde en 
motpart att jobba med eller hitta personer som tänkte likadant, som hade 
stött på samma problem - det blev upprinnelsen till Ekologiskt 
Marknadscentrum. Innan Ekologiskt Marknadscentrum bildades så fanns 
det en projektgrupp som jag fick lov att delta i som representant för 
offentliga sektorn, med de erfarenheterna som jag hade därifrån och vi tog 
då fram riktlinjer för målsättningar70 för föreningen som bildades.” 

Behovet och skapandet av mötesplatser var påtagligt i båda kvinnornas 
berättelser. Medan Sonja hade skapat mötesplatser i form av olika arbets-
grupper och fört fram behovet av en fortsatt mötesplatsfunktion som ett 
väsentligt resultat av projektet deltog Ingrid aktivt i bildandet av EMC. 
Agenda 21 poängterar deltagande generellt och särskilt på gräsrotsnivå. 
Intervjuerna visar att samverkan kräver att alla finner nytta med sitt deltagande 
och förstår andra deltagares perspektiv. Här finns starka skäl att diskutera vad 
deltagandet går ut på och inom vilka ramar deltagandet sker. 

                                                
69  http://www.ekologisktmarknadscentrum.org/ (Läst 2005-10-12). 
70  EMC arbetar för att utöka marknaden för ekologiska produkter och samtidigt få fram fler av dessa. 

http://www.ekologisktmarknadscentrum.org
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Behovet av strategier i beslut och genomförande 

Ambitionen hos privatpersoner såväl som företag och offentliga myndigheter 
att åstadkomma hållbar utveckling genererar mängder av projekt. Projekt för 
hållbar utveckling inom offentliga sektorn kan därför ha vitt skilda ursprung, 
medan det ena sätts igång som en lokal aktivitet av eldsjälar på en arbetsplats 
kan det andra ingå som en del i ett länsövergripande målarbete med arbets-
grupper på ett flertal nivåer. Vilka långvariga effekter och konsekvenser 
projekten får beror inte enbart på om det finns politiska beslut bakom utan 
tycks också hänga samman med politikernas engagemang och i vilken mån det 
finns en strategi med tydligt innehåll bakom besluten. En strategi som gör 
klart vad det ska hållbaras till och som öppnar för förändringar i synsätt hos 
fler än de direkt berörda.  

Både Sonja och Ingrid gav exempel på att det inte räcker med entusiasm 
och goda resultat för att (enskilda) projekt på kort sikt ska få spridning eller 
bekräftelse i vidare kretsar. Det finns till och med en risk att entusiasmen i 
stället kan vändas till misstro när personalens engagemang inte väcker gehör 
hos beslutsfattare. Sonjas beskrivning av förskolepersonal som anammat 
kommunens (illa understödda) budskap om att öka andelen ekologiska 
livsmedel gav en bild av detta: 

”Ja de var ju verkligen entusiastiska! Men sen så fick de inget stöd och så 
var det pengarna, det började bli knapert och det går som det går. Det är ju 
det som är så synd! Jag menar att tro sedan att man bara kan komma tillbaka 
och starta upp och starta upp.” 

Exemplet påminner en del om hur arbetet med jämställdhet ibland bedrivs. 
Projekt startas och människor uppmuntras till förändringar men när dessa får 
konsekvenser på andra ställen i organisationen så stöter man på problem och 
det finns varken stöd eller strategi för hur detta ska hanteras. När det gäller 
jämställdhetsarbete finns det forskning som pekar på hur väsentligt det är med 
tydlighet om vad som ska uppnås, vad det ska förändras till men också vad 
som inte är önskvärt (Runardotter & Mörtberg, 2004). I likhet med dessa 
resultat angående jämställdhetsarbete menar jag att det kan bli svårt att finna 
varaktiga resultat av arbete för hållbarhet så länge det inte finns en gemensam 
överenskommelse om vad som konkret ska uppnås med hållbarhetsarbetet och 
hur, på vilket sätt, det ska ske. 

I Ingrids fall fanns det möjlighet att utnyttja de goda resultaten trots att 
projekttiden runnit ut. Det gick att fortsätta på den inslagna vägen och vänta 
ut en mer långtgående strategi från kommunen. Hon berättade: 
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”Jag trodde då att arbetet skulle fortplanta sig i andra kök i [kommunen] 
men det gjorde det inte per automatik. Vi fortsatte fastän vi inte hade 
ekonomi i samma omfattning men med de här [tidigare genomförda] 
förändringarna så blev det inte speciellt mycket dyrare.” 

Personalen har en lokal, situerad kunskap, förvärvad genom göranden och 
handlanden, om hur och vad som fungerar i köken men deras möjligheter 
och förmåga att driva lyckade resultat vidare utan stöd från den övriga 
organisationen är starkt begränsade. Att se till att projektet redan från början 
har en tydlig strategi för hur resultaten skall förvaltas eller att bereda väg för 
detta under projektets gång var en viktig erfarenhet som projektledarna gjort. 
Sonja beskrev hur en aktivitet i det regionala projektet Näreko utformats 
särskilt för vad hon kallar nyckelpersoner: 

”…nyckelpersoner som politiker och chefer fick en halv dags utbildning 
kring det här med miljö, hälsa, mat. De hade möjlighet att diskutera varför 
och hur man kunde jobba med det här i sin kommun. Det är ju också ett 
sätt att få dem att inse hur viktigt det är att de är med. Finns inte politiker 
och chefer med så är det väldigt svårt att göra någonting. Jag menar, köken 
de drar ju igång saker och ting men känner… får de inget stöd sedan - sakta 
men säkert rinner det ut. Det var ju därför det var så viktigt att få politiker 
och chefer att inse att de är viktiga stöd.” 

Det stöd Sonja ville se från nyckelpersonerna var mångfasetterat, det handlade, 
förutom om formuleringar på papper, om både ekonomiska och sociala 
förutsättningar:

”Generellt tycker jag man kan säga att det är väldigt lätt att man skriver 
målformuleringar, budgethandlingar och annat, att det här är prioriterade 
frågor, man ska jobba med det och så vidare. Men sedan lämnar man inte 
förutsättningar. Man ger inte förutsättningar för sådan verksamhet, så att 
man kan jobba med det, utan på något sätt släpper man det bara. Så tycker 
de att ”Ja, nu har vi gjort vårt”, men man följer inte upp det och man ger 
inte tillräckligt stöd. 
…
[Stödet] kan vara både ekonomiskt, alltså reda pengar, personal är ju också 
reda pengar, men så kan det även vara det sociala stödet, den sociala biten, 
att man uppmuntrar, att man ser och att man lyfter fram. Det är väldigt 
viktigt också egentligen, att överhuvudtaget uppmärksammas. Det tycker 
jag, om man nu ska yttra sig generellt, att det lyser med sin frånvaro från 
många politiker och chefer. Faktiskt. Och att man då inte lägger upp en lite 
mer tydlig strategi. 
…
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Det är så himla sårbart, det är klart, en eldsjäl och en motor behövs ju i 
början men det måste vara en kombination med en vilja från politiskt håll 
också, från chefshåll! Annars faller det i det alltså, annars så faller det!” 

Sonjas uttalanden visar på hur viktig den medvetna, ansvarstagande, viljan hos 
beslutsfattarna är. Att det finns uppföljningsbara kriterier på hur hållbar 
utveckling ska uppnås och kunskap om varför detta är viktigt. Förutom 
ekonomiska resurser pekade Sonja på hur viktigt det sociala stödet i form av 
uppmuntran och uppmärksamhet är, att den politiska viljan ges tydliga 
uttryck. Sonja beskrev innehållet i den strategi hon efterfrågade som att det 
måste vara stabilt och trygga de ekonomiska och personella resurserna. Hon 
sa:

”…jag menar att det är viktigt att man har en strategi klar för sig. Ska vi 
satsa på, om vi nu säger exempelvis ekologiskt, då får man göra det även 
om det blåser lite kallt! Om det nu skulle bli… ja, rent ekonomiskt, lite 
sämre, kan man ju inte bara säga ”Jamen då skippar vi det nu då” Vilka 
signaler sänder det? 
…
Jag menar att tar man sådana beslut i kommunen eller i en verksamhet, var 
man än är; så är det frågor som ska prioriteras, man ska jobba med det. Då 
ska de ju anställa folk också, som är intresserade av frågorna. Det är också 
viktigt, annars blir det lite tomma ord ju.” 

Sammanfattningsvis framstår behovet av genomgripande strategier starkt när 
Ingrid och Sonja beskriver sina erfarenheter. Önskemålen om att strategierna 
ska innefatta tydliga och uttalade ekonomiska ramar såväl som socialt stöd från 
beslutsfattare visar på nödvändigheten av beslutsfattarnas delaktighet i 
projekten. Dessutom behövs en tydlighet i vilket slags samhälle förändrings-
strategierna skall leda till, vilket är målet, hur ser kriterierna ut? Om det inte 
finns samförstånd om vart strävan ska sikta så riskerar projektarbetena att 
resultera i samma sak som många jämställdhetsprojekt gjort, att verksamheten 
återgår till den ursprungliga. 

Teknologier och artefakter 

Teknologianvändningen och –utvecklingen fanns inarbetad i de två 
yrkeskvinnornas långa erfarenhet och situerade kunskap om vad som krävs för 
att utföra arbetet under olika utgångsförutsättningar. De nämner teknologi i 
form av maskiner och redskap dels i köken och dels i industrin. Ingrid 
beskrev hur arbetsbesparande redskap, till exempel en grönsaksskärare, gör att 
arbetskraft kan omfördelas så att de extra moment som de ekologiska inköpen 
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ibland förorsakar inte innebär ytterligare arbetskraftsbehov. Om utrustningen 
sa hon följande: 

”Det är väldigt bra att vara väl utrustad i ett kök. Det är ändå ett tungt 
arbete och idag så tycker jag att man ska ha omrörare i grytorna, du ska ha 
en sug när du matar upp ifrån grytorna i kantinen, det finns sådana 
hjälpmedel och man ska utnyttja alla sådana saker. Du har ugnar, jättefina 
ugnar, självrengörande ugnar, det är oerhört arbetsbesparande. Och du har 
fina skärmaskiner, allt sådant ska man utnyttja. Alla monotona arbeten ska 
man försöka undvika och då har du tid att göra de roliga sakerna. Då har du 
tid att laga din mat, du har tid att smaksätta den. 

Det är påtagligt att Ingrids beskrivning bottnar i förkroppsligad erfarenhet av 
arbetet i storkök. Hon räknar upp en rad olika tekniska hjälpmedel och 
redskap som kan reducera tunga, tidsödande och monotona arbetsuppgifter, 
en väsentlig egenskap som svarar mot regeringens propositioner och mål i 
folkhälso- och miljöarbetet. För Ingrid är också smaksättningen förknippad 
med teknologi i form av de kryddblandningar med smakförstärkare eller andra 
syntetiska tillsatser som finns på marknaden. Det är dock en form av teknologi 
hon väljer bort eftersom den inte ingår i den ekologiska matlagningen utan 
där skall i stället kryddning med enskilda kryddor tillåtas att ta sin tid vilket 
samtidigt också bidrar till kunskap och yrkesstolthet. Ingrid berättade: 

”Det kan vara så att ibland kan det ta en halvtimma att smaksätta en gryta 
för att du vill att den ska vara god och om man lägger in teknik… att 
använda färdiga kryddblandningar och så, det är jag ju inte positiv till, 
därför att där finns så många konstiga saker i det. 
Vi kan ha lite i restaurangen så att gästerna själva kan ta det och får läsa och 
se vad det finns i. Men i själva matlagningen då har vi de rena kryddorna 
och då får vi använda vår fantasi och kreativitet i stället. Man kan kolla; 
”Aha, den där burken innehåller den saken, den saken och … jaja, men då 
tar vi … vi tycker smaken är okej och så där, då tar vi det och så får vi det 
här, man gör det själv. Och man lär sig mycket på det sättet.” 

Teknologi ger utrymme för miljöanpassning och kreativitet 

Teknologiutvecklingen bidrar också med resursbesparingar genom att mer av 
råvarorna tas till vara. Sonja berättade om ugnen som minimerar svinnet vid 
tillagning av fisk så att mindre mängder behöver köpas in och därmed sparar 
pengar som i stället kan läggas på den merkostnad som ekologiska livsmedel 
ibland är förknippade med. Även om fisk inte i nuläget kan räknas i stora 
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kvantiteter som ekologisk eller KRAV-märkt71 är det självklart ett bidrag till 
att kunna ha råd med andra ekologiska råvaror. Utvecklingen i industrin 
innebär också att det i vissa fall är resursbesparande att köpa in förberedda 
råvaror, till exempel tärnad potatis. Ingrid menade att arbetskostnaden för att 
utföra momentet i köken blir större än merkostnaden vid inköpet av färdig-
beredda råvaror. Det blir dessutom mindre svinn eftersom den förberedda 
råvaran genomgående håller hög kvalitet till skillnad från obehandlade råvaror 
där skämda eller skadade delar måste kasseras. Hon kunde också se 
möjligheten i att svinnet minskar med färdigrivna morötter och liknande 
ingredienser på salladsbordet, hon sa:

”På grönsakssidan så blir det också mer aktuellt att man kommer att ha 
färdigstrimlad vitkål och färdigrivna morötter. Där finns vinster med det 
också för med den här påsen med rivna morötter; då tar du kanske bara 
fram vad du behöver. Men om du river själv så gör du det klart, då ligger 
det i vanlig luft, syret kommer till och för att du ska slippa gå ut och göra i 
ordning maskinen en gång till så gör du kanske lite för mycket och så blir 
det spill.” 

Att använda tiden, som med hjälp av teknik sparats in vid något moment, för 
att sätta in arbetskraft i andra arbetsmoment som upplevs roliga och kreativa, 
stärker yrkesstoltheten. Effektivisering blir på så sätt inte alltid direkt synlig i 
pengar utan kan i stället märkas som ökad livskvalitet, yrkesstolthet och 
arbetsglädje vilket i förlängningen naturligtvis kan innebära ekonomiska 
besparingar i organisationen. 

Nya teknologier kan givetvis komma att styra arbetsplaneringen men inte 
givet i större utsträckning än tidigare. Problemet kan kanske snarare ligga i att 
förändringar av invanda rutiner inte alltid upplevs positivt, att grunden till 
förändringarna inte uppfattas som en utveckling som leder fram till något 
bättre. Ingrid menade att tekniken ska fungera som ett verktyg som hjälper 
personalen att vara mer kostnadseffektiva och i det perspektivet på sikt 
fungera som en besparing. Hon gjorde också en tydlig markering i att 
beslutsfattare ska akta sig för att se tekniken i sig som effektiviserande utan 
menade att det handlar om hur tekniken fungerar för personalen, hon sa: 

”Det som du ska ha fokus på när du arbetar i kök, det är att du ska ha god 
mat som du serverar och du ska tycka om dina gäster. Och det ska 
egentligen de som är beslutsfattare också komma ihåg; att det är inte 
tekniken i sig, tekniken ska ju vara ett verktyg som gör att personalen kan 
bli mer effektiv och därmed kosta mindre pengar på sikt… Men först måste 

                                                
71  KRAV står för Kontrollföreningen för alternativ odling och är den svenska certifieringsorganisationen 

för ekologisk odling. 
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de acceptera att det fortfarande ska vara gott och att gästerna ska vara 
glada.”

Mångfald i stället för likformighet 

Teknologivalens betydelse för många av de värden och resultat som skapas 
utöver själva måltidsproduktionen var ytterligare mönsterdelar som framträdde 
tydligt. Förutom tillagnings- och mottagningskök har nu kök för servering i 
system med kyld mat börjat bli vanliga. Det är inte alltid görligt att undvika 
mottagningskök men Ingrid ansåg att grundinställningen ändå måste vara att 
maten ska tillagas där den ska ätas. Inte i första hand av matsäkerhets- eller 
näringsvärdesskäl utan för att det är viktigt ”att barnen får känna doften av 
maten och att man förstår att bakom maten finns det en hand”. Hennes 
inställning kom också till uttryck i kommentaren: ”i dagens samhälle kan jag 
ju känna att barn behöver den där närmre kontakten med den som lagar 
maten”.

I en fundering över att förändringar av måltidsproduktionen i en 
kommun ofta framställs som totallösningar som inbegriper samtliga eller 
åtminstone de flesta köken ställde sig Ingrid frågan varför allt måste vara 
antingen eller. Hon påpekade att bara för att ett kyld-mat-system anses vara 
bästa lösningen när några av köken behöver upprustas och verksamheten där 
ifrågasätts, så måste inte automatiskt den lösningen vara allmängiltig för 
samtliga kök i kommunen, att lägga ner fungerande kök är slöseri. Vidare 
innebär förändringarna i produktionssystem att personalens arbetsuppgifter får 
ett annorlunda fokus än tidigare. I en situation där ett kök omvandlats från 
tillagningskök till någon form av mottagningskök beskrev Ingrid 
omställningen för personalen på följande sätt: 

”…just det här med arbetsglädjen… då måste den kategorin av personal 
som tar emot maten vara väldigt serviceinriktad och tycka att kontakten 
med eleven, att den är viktigare än själva matlagningen.”

Arbetsglädjen blir desto viktigare när yrkeskunnandet enbart kan komma till 
uttryck inom begränsade områden, som att koka potatis, ris eller pasta, tillreda 
sallader och behålla näringsvärdet på den dittransporterade maten. Den sociala 
dimensionen visar sig på så sätt vara väsentlig för att hantera de konsekvenser 
som de teknologiska förändringarna medför. 

I Brundtlandkommissionens rapport har teknologisk utveckling en central 
plats som en väg att nå hållbar utveckling. I måltidsproduktionen visar sig 
teknologiutvecklingen dels i små förändringar, apparater och produkter, som 
kan rymmas någorlunda inom den tidigare verksamhetsorganisationen och 
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dels som stora systemförändringar av organisationen där produktion och 
arbetsuppgifter påverkas radikalt. Det är påtagligt att den småskaliga tekniken 
har stor betydelse i de stora teknologiska systemen. Arbetsmoment, sinnes-
upplevelser, ekonomi, yrkesstolthet, kreativitet, planering och arbetsglädje är 
något av det som formar de situerade kunskaper som existerar hos 
människorna i det småskaliga, utspridda och som påverkas av teknologiska 
förändringar i de stora systemen. Situerade kunskaper har därmed stor 
betydelse för hela utvecklingsprocessen, från teknologival till hur nya 
arbetsrutiner skapas.  

Diskussion - om mat, hälsa, miljö 

I det gröna folkhemmet, där ekonomisk och social trygghet skall förstärkas 
med ekologisk omsorg spelar konsumtion en stor roll. Maten är en livsviktig 
del av konsumtionen och en stor del av måltiderna produceras och 
konsumeras inom den offentliga sektorn. Hållbar utveckling inom offentliga 
sektorns måltidsproduktion blir därför intressant i ett storskaligt perspektiv 
samtidigt som den är lokaliserad i utspridd och relativ småskalig verksamhet. 
Mitt syfte utgick från att undersöka vad som ses som väsentliga aktiviteter och 
erfarenheter i projekt för hållbar utveckling inom offentliga sektorns storkök 
och restauranger. Genom att använda diffraktion som analytisk inspira-
tionskälla har jag satt fokus på hur situerade kunskaper kan uppmärksammas 
för att tydliggöra vilken mening och betydelse hållbar utveckling och hållbar 
teknologiutveckling får och ges i projekten. Jag menar att de situerade 
kunskaperna är grundläggande för vilka vägar som kan leda till stabil hållbar 
utveckling för verksamheten inom offentliga sektorns storkök och 
restauranger. Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelser fann jag följande 
aspekter som väsentliga i det diffraktionsmönster som ges av projekt för 
hållbar utveckling när de rör sig genom det gitter som jag låtit offentliga 
sektorns måltidsproduktion representera: 

Maten har ett sammanhang, är kopplad till ”miljö” och ”hälsa”
Behovet av samverkan 
Behovet av strategier i beslut och genomförande 
Teknologier och artefakter 

Projektledarna framhåller tydligt att maten, valet av livsmedel och måltiden, 
har betydelse för hälsa och miljö men pekar då inte främst på hur detta 
inverkar på ekologisk hållbarhet. I stället lyfter de fram sammanhanget där 
hälsa och miljö innehåller väsentliga aspekter på de ekonomiska och sociala 
delarna av hållbar utveckling genom den inverkan som maten, måltids- och 
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livsmedelsproduktionen har på välbefinnandet hos elever, personal och 
producenter. Det handlar om välbefinnande i form av producenthälsa bland 
lantbrukare, yrkesstolthet hos personal och att maten är attraktiv för eleverna. 
Att på så sätt uppmärksamma och föra in omsorg som en faktor i hållbar 
utveckling utgör en väsentlig skillnad jämfört med de mer vanliga argumenten 
om resurseffektivisering och energibesparing. I den offentliga debatten får 
dessa argument ofta en något ensidig positiv koppling till ekologisk hållbarhet 
vilken lätt kan uppfattas som ensamt avgörande för hållbar utveckling i den 
rika västvärlden. I intervjuerna märks värdet av att i arbetet finna utrymme för 
omsorg om både andras och sin egen hälsa och för projektledarna har det 
värdet en stark koppling till hållbar utveckling. 

Att hälsan också är starkt knuten till arbetet i kök och restauranger visar på 
att arbetet i sig har betydelse för hållbar utveckling i social och ekonomisk 
mening (Carlstedt & Forssén, 1999, s. 205). Här har en av grundprinciperna 
för genomförandet av Agenda 21, människors aktiva deltagande på lokal nivå, 
stor inverkan på hur framgångsrikt arbete för hållbar utveckling blir. Sonjas 
och Ingrids erfarenheter av nödvändigheten i att skapa mötesplatser i form av 
utbildningsdagar för beslutstagare och aktörssamverkan i arbetsgrupper och 
marknadscentrum visar på hur viktigt det är att finna rum för förståelser och 
överföring av de inblandades olika behov, kunskaper och förutsättningar för 
att kunna lösa problem med gemensamma kontaktytor för olika grupper av 
berörda. Att vara delaktig i projekt och beslutsprocesser som påverkar de egna 
livsvillkoren är förstås viktigt men det finns anledning att vara uppmärksam på 
vad delaktigheten inbegriper. Vilka slags beslut rör det sig om och i vilket 
skede av processen förväntas delaktigheten? Detta gäller även beslutsprocesser 
som rör införandet, användandet och utvecklandet av nya teknologier. För 
det långsiktiga resultatet menar jag att det är avgörande på vilket sätt, hur, var 
och när i förändringsarbetet som de olika aktörerna tillåts och förväntas delta. 
Att personal i den offentliga måltidsproduktionen deltar redan i planeringen 
av projekt för hållbar utveckling skapar möjligheter för att deras situerade 
kunskaper, i form av sådant som yrkeskunnande och vardagserfarenheter, 
intressen och förutsättningar, ska tillåtas påverka riktning och omfattning på 
förändringsprocesser som de själva utgör en del av. Kanske kan då situerad 
kunskap jämföras med Evelyn Fox Kellers (1992) beskrivning av vetenskaplig 
kunskap som en kraft med storlek och riktning. Genom att låta de intervjuade 
kvinnornas mångfaldiga och djupa situerade kunskaper ta plats, tillerkännas 
storlek, så kan dess riktning få konsekvenser för den vetenskapliga kunskapen 
och andra krafter som styr projekt för hållbar utveckling. Här ligger stora 
möjligheter att i samverkan ta till vara den kraft som finns i människors vilja 
att påverka utvecklingen i hållbar riktning. Ur deras situerade kunskaper 
skapas de visioner, idéer och handlingar som kan utmana en generell, 
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allomfattande mall för hur hållbar utveckling skall formas (Elovaara, Igira & 
Mörtberg, 2006). 

Birgitta Rydhagen (2002, s. 39) påpekar dels att deltagande motiveras av i 
huvudsak två skilda anledningar; effektivisering eller demokratisering och dels 
att det inte alltid är tydligt definierat. Intervjuerna ger tydliga exempel på hur 
maktrelationer i vertikala beslutshierarkier men också i den horisontella 
verksamhetsorganisationen lätt kan stjälpa eller sinka förändringsprocesser när 
de på olika sätt utmanas i situationer där deltagandet inte är tydligt motiverat 
och definierat. Sonja beskrev hur entusiastisk förskolepersonal gått i bräschen 
för ökad användning av ekologiska livsmedel men stoppats av det bristande 
stödet från beslutsfattare. Ingrid berättade hur hennes förändringsarbete i ett 
enskilt skolkök inte omedelbart vunnit gehör och fått genomslag i övriga kök 
i kommunen utan till en början kanske snarare väckt avundsjuka. Ur det 
perspektivet håller jag med Rydhagen om att syftet med deltagande inte ska 
vara att undvika hanteringen av assymetriska maktrelationer samt att det måste 
finnas en medvetenhet om att hierarkiöverskridande deltagande i grund-
läggande frågor utmanar och kanske också förändrar tidigare relationer.

Min studie visar att människor som engagerar sig i hållbar utveckling 
upplever en stark meningsfullhet i att kunna vara delaktiga i positiva 
förändringar av många människors vardag. Förändringar som berör inte bara 
deras egna arbetsliv utan också människor som de har daglig kontakt med eller 
som åtminstone finns i närområdet. Att delta i ett projekt som samtidigt har 
anknytning till nationellt och internationellt uppsatta mål kan stärka 
motivationen och få människor att anstränga sig extra för att nå positiva 
resultat. Det positiva kan dock få en negativ vändning och återigen tycks 
deltagande och samverkan vara nyckelbegrepp. Under intervjuerna blev jag 
medveten om hur slitsamt ett projekt kan vara för de engagerade. Kanske inte 
i första hand för projektledaren72 men för alla de som förväntas delta. De 
involveras, engageras och känner att projektet innebär en början till 
förändring men kan senare få vara med om att allt återgår till det ursprungliga 
om och när strategier för en (hållbar) fortsättning saknas eller plötsligt kastas 
omkull av ekonomiska skäl. De båda projektledarnas erfarenheter av att 
beslutsfattarnas deltagande (eller åtminstone ”andliga närvaro”) i projekten är 
väsentlig för att nå framgång stöds även av utredaren Stefan Edman (SOU 
2005:51) i ”Biffen, bilen, bostaden. Hållbara laster – smartare konsumtion” i 
samband med att han för fram åtgärdsförslag som innebär en satsning på så 
kallad S.M.A.R.T-mat73 i offentliga sektorn. Att det finns tydliga mål om 

                                                
72  Sonja (liksom Ingrid) uttrycker hur bekräftelsen av de egna idéerna varit det som hon upplevt mest 

positivt i projektet/n. Sonja finns inte på band om detta, däremot Ingrid. 
73  S.M.A.R.T. är en akronym skapad av fem nyckelbegrepp: Större andel vegetabilier, Mindre utrymme 

för ”tomma kalorier”, Andelen ekologiskt ökas, Rätt köttval – rätt grönsaksval och Transportsnålt. 
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konsumtionsandel ekologiska livsmedel och att politiker och tjänstemän 
förhåller sig positiva till sådana satsningar beskriver Edman som en framgångs-
faktor (SOU 2005:51, s. 81). 

De tydliga målen hänger också ihop med den efterfrågan på långsiktiga
strategier från beslutsfattare som framkom i intervjuerna. För att styra över 
utvecklingen mot hållbarhet krävs inte bara organisatoriska förändringar utan 
även förändring av de synsätt vi är vana vid. Även med en medveten strategi 
är förändring av synsätt sällan en snabb händelse, när inte omständigheterna är 
tvingande är det inte märkligt att det tar år. Med tvingande omständigheter 
menar jag sådant som epidemier och råvarubrist snarare än lagändringar, som, 
i en första fas, kan tolkas som partipolitisk ideologistyrd kohandel74. Det är 
nödvändigt med en (eller flera) mer långtgående strategi(er) för att komma 
vidare och nå hållbara (konkreta, permanenta…) resultat i utvecklingsarbetet. 
Resultat som förutom den självklara ekologiska hållbarheten också främjar 
social hållbarhet där människor ser sitt deltagande som meningsfullt i ett 
långsiktigt perspektiv och där ekonomisk hållbarhet innebär någonting mer än 
om en eventuell merkostnad under projekttiden ryms inom kommunens 
budget. Colin Fudge och Janet Rowe (2000, s. 26) uttrycker i sammanhanget 
farhågan på följande vis:  

”..många av de värdefulla erfarenheter som gjorts på lokal nivå riskerar att 
tappas bort när små, hårt tyngda arbetsgrupper med stort ansvar och liten  
makt tvingas arbeta i (kortsiktiga) projekt istället för mera långsiktiga 
satsningar”.

Samtliga de områden som framträdde i diffraktionsmönstret som särskilt 
väsentliga för projektledarna i deras arbete för hållbar utveckling har samband 
med teknologiutveckling på ett eller annat sätt. Teknologiutvecklingen inom 
offentliga sektorns storkök har en direkt påverkan på måltidsproduktionen, 
hälsan för ett flertal grupper och miljön. Redskap fyller funktioner som 
resurs- och arbetsbesparande för storkökspersonalen dels i enskilda kök men 
dels också inom livsmedelsindustrin där råvaror kan förberedas på ett rationellt 
sätt. Genom att ha bra utrustning i köken, som sug för överföring av mat från 
grytor till kantinsystem och självrengörande ugnar blir arbetet mindre tungt 
och arbetskraft kan läggas på mer intressanta uppgifter. I vissa fall finns det 
anledning att överlåta sådant som att tärna, hacka och riva råvaror till 

                                                                                                                
Begreppen har sitt ursprung i ”Första-steget-maten”, se Dahlin, I & Lindeskog, P. 1999: Ett första 
steg mot hållbara matvanor. Rapport nr 23, Centrum för tillämpad näringslära, Stockholms läns 
landsting, Huddinge. 

74  Jämför till exempel med debatten om försöket med biltullar/”trängselavgifter” i Stockholm där 
uppgörelsen (på riksnivå) mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt farhågorna om kommande 
kaos och krångel för privatpersoner tenderar att få större uppmärksamhet än de bakomliggande 
miljöproblemen eller andra eventuella förslag på lösningar av dessa. 
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livsmedelsindustrin eftersom det både kan minska svinnet och omfördela 
arbetskraft i de lokala köken på ett positivt sätt. 

Jag ser det som en viktig slutsats att teknologier kan effektivisera på ett sätt 
som inte direkt sparar pengar utan snarare får positiv effekt på livskvaliteten, 
arbetsglädjen och yrkesstoltheten och därmed skapar förutsättningar för att 
uppfylla de mål som satts upp för folkhälsa och miljö. Ett annat exempel var 
omorganisering från tillagningskök till mottagningskök eller cook-and-chill 
(kyld-mat-system), båda starkt teknologiberoende system som kan uppfattas 
som resursbesparande och effektiviserande eftersom det inte krävs fullt 
utrustade kök där maten ska serveras. Samtidigt mister verksamheten där 
måltiden serveras (t.ex. skolor, förskolor och äldreboenden) möjligheter att 
använda sig av kunskap, kompetens och sinnesintryck som finns där maten 
tillreds.

Genom att uppmärksamma de kunskaper som de intervjuade kvinnorna 
besitter utifrån sina erfarenheter, drömmar och praktiska arbete har jag visat på 
hur dessa situerade kunskaper har betydelse för hållbar utveckling i samtliga 
aspekter, ekologiskt såväl som socialt och ekonomiskt. Med situerade 
kunskaper om hur de teknologiska systemen fungerar i måltidsproduktionen 
finns potential för att åstadkomma en robust hållbar utveckling där beslut och 
strategier bygger på delaktighet och samverkan mellan olika yrkesgrupper i 
skilda positioner och med olika påverkansmöjlighet. 



DEL IV 
I am arguing for politics and epistemologies of location, positioning, and situating, where 
partiality and not universality is the condition of being heard to make rational knowledge 

claims. These are claims on people’s lives; the view from a body, always a complex, 
contradictory, structuring and structured body, versus the view from above, from nowhere, 

from simplicity. (Haraway, 1991. s. 195). 





Åtta Diffrakterade berättelser 

Det är 20 år sedan Brundtlandkommissionen överlämnade sin rapport som 
sedan kom att ligga till grund för diskussioner och beslut under FN:s 
toppmöte om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Toppmötet 
resulterade i Agenda 21, en dagordning för det 21:a århundradet, där de 
internationella överenskommelserna för hållbar utveckling redovisas. Mycket 
arbete och engagemang har sedan dess lagts ned för att styra över utvecklingen 
i hållbar riktning men de konkreta resultaten i form av minskad fattigdom och 
hejdad miljöförstöring har varit relativt magra. Detta konstaterades vid den 
uppföljande konferensen i Johannesburg 2002 där beslut togs om att öka 
ansträngningarna att integrera de tre delarna i hållbar utveckling; de 
ekologiska, ekonomiska och sociala. I dag är klimatfrågan, diskussionen om 
vilka konsekvenser vår energianvändning har, högaktuell och uppmärksam-
mas snudd på dagligen i svensk media. I diskussionen blir det tydligt att 
energianvändningen inte enbart handlar om teknologier utan också hur dessa 
fungerar ihop med vardagens sociala och ekonomiska normer och värderingar 
för olika människor i olika delar av samhället.

I mitt avhandlingsarbete har jag fokuserat teknologianvändning i en 
specifik del av offentliga sektorns måltidsproduktion, en stor och vardaglig 
verksamhet i Sverige. Avhandlingens övergripande syfte har varit att 
undersöka hur hållbar utveckling kan relateras till förändringar, särskilt 
teknologiska, inom denna verksamhet. För att visa på den mångfald av 
kunskaper och röster om teknologianvändning och –utveckling som är 
nödvändiga för att skapa hållbarhet har jag valt att utifrån feministisk tekno-
vetenskap experimentera med diffraktion (Haraway, 1997, s. 268) som 
metodologi. Det är också ett sätt att skapa utrymme för ekonomiska och 
sociala aspekter av hållbar utveckling, inte bara ekologiska. För att fokusera 
teknologianvändning med kopplingar till hållbar utveckling konkretiserades 
syftet genom forskningsfrågorna: Vilka förutsättningar ger och kräver 
teknologianvändning i den offentliga sektorns storköksverksamhet? Hur 
relaterar dessa till socio-kulturell, ekonomisk och ekologisk hållbarhet?
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Berättelser från storköken - diffraktionsexperimenten 

Att försöka fokusera teknologianvändning och –utveckling i delar av måltids-
verksamheten inom offentliga sektorn och dessutom diskutera det i aspekter 
av hållbar utveckling i ramar där inte bara ekologiska utan även sociala och 
ekonomiska perspektiv ryms, är inte helt enkelt. Måltidsverksamheten berör 
så många och mat är så intimt förknippad med liv och död att ämnet blir ett 
tacksamt föremål för debatt ur många vinklar. Här finns larmrapporter om 
galna ko-sjukan (BSE), genmanipulerade livsmedel, överviktiga barn, skolmat 
som inte motsvarar näringsrekommendationerna, sötade mellanmål, för låga 
temperaturer på varmhållen mat, hel- och halvfabrikat som transporteras 
mellan kontinenterna, skollunch för 5:- per portion… Samtidigt handlar 
diskussionen om hållbar utveckling ofta om miljöfrågor, där den ekologiska 
delen av hållbar utveckling fokuseras, kopplingar till social och ekonomisk 
hållbarhet hamnar sällan i rampljuset. 

Jag har gjort fyra olika studier eller experiment för att undersöka hur 
offentliga sektorns måltidsverksamhet relaterar till hållbar utveckling, inte 
enbart i ekologiskt avseende utan även ekonomiskt och sociokulturellt. Min 
teoretiska grund bygger på att den teknovetenskapliga kunskapsproduktionen
behöver förändras för att kunna svara an mot de krav som ställs genom inter-
nationella överenskommelser om hållbar utveckling, till exempel Agenda 21 
och Johannesburgdeklarationen (Regeringens skrivelse 1992/93:13 samt 
Regeringens skrivelse 2002/03:29). I Agenda 21 betonas gräsrotsmedverkan 
vilket aktualiserar att människors föreställningsvärldar bidrar till hur teknologi 
används och utvecklas. För att stabil hållbar utveckling skall kunna 
åstadkommas är det därför väsentligt att uppmärksamma hur teknologi-
användning och –utveckling förstås och praktiseras. Inom den feministiska 
forskningstraditionen har nya perspektiv på kunskap och kunskapsbärare 
utvecklats och dessa är intressanta för teknovetenskapen eftersom de skapar 
förändringsmöjligheter för kunskapsproduktion och teknologiutveckling.

Den första studien bestod av en deltagande observation i ett förskolekök 
och presenterades i prologen till avhandlingens Del III. Kapitel 5 baseras på en 
deltagande observation i en skolrestaurang där jag fokuserat teknologier 
utifrån två artefakter: diskmaskinen och matrestuppsamlaren. I det tredje 
experimentet, som presenterats i kapitel 6, formar kostchefer tillsammans med 
strategiska dokument och policydokument de diffrakterade berättelserna för 
en undersökning av teknologirelaterade förändringar i en kommunal måltids-
verksamhet. Det sista experimentet, se kapitel 7, grundas på intervjuer med 
två projektledare om deras erfarenheter av förändringsarbete för hållbar 
utveckling inom offentliga sektorns måltidsproduktion. Härnäst följer en 
diskussion om resultaten av respektive experiment. Därefter gör jag 
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sammanfattande kommentarer om hållbar utveckling samt avslutar med att 
diskutera diffraktion som metodologi.  

I prologen Att stå för maten och det första kapitlet Skolmåltidsproduktion i 
teknologivärderingsperspektiv, gav empirin i form av deltagande observationer 
exempel på en mångfald av vitt skilda teknologier med skilda förutsättningar 
och konsekvenser. I prologens beskrivning av förskoleköket är två teknologier 
framträdande; samdistributionen och e-handeln. Studien i skolrestaurangen 
visade på hur kopplingar till hållbar utveckling ur ekologiskt såväl som 
ekonomiskt och socialt perspektiv kan göras utifrån två valda exempel på 
teknologier; diskmaskinen och matrestuppsamlaren. Möjligheterna för skol-
eleverna att använda det biologiska avfallet från skolrestaurangen i kompost 
som sedan gödslade deras odlingar gav dem tillfälle att engagera sig i hur 
avfallet omhändertogs, det vill säga i konsekvenserna av deras konsumtion. 
Barnens insikter framhävs ofta som en betydelsefull faktor när en förändring 
av familjernas, samhällsmedborgarnas, levnadsvanor önskas. Det är ett 
exempel på lokala initiativ i enlighet med vad som framhålls i Agenda 21. 
Matrestuppsamlaren och tillvaratagandet av komposten står också i kontrast till 
den storskalighet som Colin Fudge och Janet Rowe (2000) menar varit 
utmärkande i den svenska politiken för hållbar infrastruktur. Konsekvenserna 
av produktion och konsumtion har stor inverkan på förutsättningarna för 
hållbar utveckling och därmed har möjligheterna för medborgarna att göra 
informerade val i sin konsumtion en stor betydelse för engagemanget i hållbar 
utveckling (SOU 2005:51). Med en större offentlighet kring försörjnings- och 
avfallssystemen i den offentliga verksamheten går det att hitta förutsättningar 
för ökat engagemang både från de som redan är involverade i verksamheten 
och från allmänheten.

Vid en jämförelse med mina egna minnesbilder från en period i grund-
skolan gav studien också en bild av hur samhällets normer och värderingar 
styr beslut, föreställningar och förståelser av teknologier. Det tidiga 1970-talets 
moderna nybyggda kök, utan diskmaskin men med engångsservis i plast och 
förbud att slänga matrester, står i skarp kontrast till dagens kök med 
utrymmes- och arbetskrävande diskmaskin och matrestuppsamlare med 
komposteringssystem. Jämförelsen visar på teknologiers kraftfulla inverkan på 
våra upplevelser och förståelser av världen (Winner, 1985). Förståelser som 
konstrueras av de gränsdragningar som traditionellt gjorts mellan till exempel 
konstruktör och användare. Kommentaren som en av kvinnorna fällde om att 
det måste ha varit en man som konstruerat den inte särskilt användarvänliga 
diskmaskinen visar på gränsdragningar mellan ingenjörens (konstruktörens) 
respektive användarens perspektiv. Eftersom hon är en del av det svenska 
samhället bör hennes kommentarer också ses som ett uttryck för den rådande 
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könsarbetsdelningen på den svenska arbetsmarknaden; offentliga sektorns 
storkök är en arbetsplats som domineras av kvinnor medan maskinkonstruk-
törer, ingenjörer, ofta är män. För kvinnan / användaren förefaller det inte 
troligt att mannen / konstruktören tänkt sig in i (storköks)diskandets 
mänskliga praktik vid konstruktionen av maskinen, för henne representerar 
konstruktionen av diskmaskinen en ”design från ingenstans” det vill säga i 
motsats till design situerad och lokaliserad i användarnas praktik och 
erfarenheter (Suchman, 2002; Mörtberg, 2003; Elovaara, 2004). Slutsatsen blir 
att för att avhjälpa problemet med den besvärliga rengöringen av maskinen är 
det inte en kvinna som behövs utan i första hand en teknologiutvecklings-
process där såväl ingenjörens (konstruktörens) som användarens erfarenheter 
och behov tas till vara. Och det oavsett om ingenjörerna respektive 
användarna är eller betraktas som män eller kvinnor. 

Som annan forskning visar så ändras innehållet i relationer mellan kön och 
teknologi över tid genom ständigt pågående förhandlingar och tolkningar i de 
olika sammanhang de uppträder (Ormrod, 1994; Mörtberg, 1997; Elovaara, 
2004; Björkman, 2005). Samtidigt tycks det ofta svårt att se genomslag för 
detta i den offentliga diskussionen. Pirjo Elovaara (2004) beskriver hur 
bibliotekarier, en kvinnodominerad profession, är djupt involverade i 
informationsteknologi och medskapande i teknologiska system men att detta 
samtidigt är osynliggjort i officiella, statliga dokument om IT-utveckling. 
Även Christina Björkman (2005) för en intressant diskussion om det 
föränderliga i förståelser av datavetenskap utifrån olika positioner där 
användarnas representerar några. Att förståelsen av kön inte kan bestämmas 
entydigt i relation till teknologier och att definitionen av teknologi inte 
bestäms av relationen till kön kan tyckas som en självklarhet men föreställ-
ningar om tidigare etablerade kopplingar mellan dessa lever ändå kvar. 
Catharina Landström (2006) visar att sådana tendenser även finns bland 
feministiska forskare. För att med Elisabeth Corells och Henrietta Söderbergs 
(2005) ord integrera bland annat kunskap och perspektiv, tillsammans med 
tids- och världsuppfattningar, i strävan att åstadkomma hållbar utveckling, ser 
jag förändringar av föreställningar om relationer mellan kön och teknologi 
samt gränsdragningarna mellan till exempel konstruktör och användare, som 
ytterst väsentliga faktorer.  

I kapitlet Förenkling genom komplexitet, har jag utgått från två kostchefers 
berättelser och använt feministiska utgångspunkter och tillvägagångssätt i 
analysen av förändringar som var på gång eller hade införts i måltidsverksam-
heten i en större norrländsk kommun. Dessa förändringar var ett nytt livs-
medelsavtal, elektronisk handel och samdistribution. Jag har också visat på en 
fjärde förändring, cook-and-chill, som aktualiserats genom förslag från en 
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utredningskonsult och som skulle innebära teknologirelaterade förändringar av 
hela måltidsorganisationen.

Köken i offentliga sektorns måltidsverksamhet är fyllda av teknologi i syfte 
att klara måltidsverksamhetens uppdrag. En teknologifylld organisation som 
teoretiskt klarar sina uppdrag i tekniskt hänseende innebär samtidigt att det 
finns stort behov av användarnas praktiska expertkunskaper och kreativitet för 
att uppdragen faktiskt ska bli utförda. Med intentioner om att uppdragen ska 
kunna utföras i linje med hållbar utveckling ställs ytterligare krav på tekno-
logierna och på användarnas förutsättningar. Sett i ett ingenjörsrelaterat 
sammanhang behövs ansvarstagande för att de teknologiska system som 
involveras i måltidsverksamheten inte enbart löser det teoretiska problemet 
utan även uppfyller behoven hos dem som i praktiken skall utföra verksam-
hetens uppdrag (Haraway, 1997b; Suchman, 2002). Uppdraget varierar från 
enhet till enhet, till exempel beroende på hur många måltider som ska 
serveras varje dag, hur många portioner, om målgruppen är äldre eller 
förskolebarn. När enheterna skall inordnas i gemensamma teknologiska system 
behöver dessa vara anpassningsbara och flexibla med hänsyn till användarnas 
erfarenheter så att deras behov för att fullgöra uppdraget vid respektive enhet 
tillgodoses.

Vid införandet av de aktuella förändringarna, förväntades användarna av 
de nya teknologierna, de som arbetade i köken, diskutera sina problem och 
synpunkter i områdesvisa möten. Kökspersonalen hade förmedlat en positiv 
inställning och förhoppningar om att detta skulle bli bra trots de problem och 
negativa konsekvenser de erfarit från i första hand e-handelssystemet, under 
den inledande perioden. Realiteten blev dock en annan. Två och ett halvt år 
senare använde sig endast hälften av de kokerskor som en gång utbildats i e-
handelssystemet fortfarande av det. Problem som att beställning av färska 
clementiner resulterade i flera kilo konserverade mandarinklyftor visade att 
situerad kunskap från köken inte nått fram till utvecklarna av systemet eller i 
det här fallet kanske inte heller funnits hos beställaren av e-handelssystemet. 
Att användaren tar på sig skulden när IT-system inte fungerar kan ses som en 
illustration av hur förståelsen av användarkontexten som avgränsad från 
teknologiutvecklingen låser fast uppfattningar om vem som ska klara av vad. 
Hennes situerade kunskap hade inte tagits tillvara i samband med inköpet av 
IT-systemet, det var först när hon för andra gången drabbades av att hennes 
beställning feltolkats som hon började misstänka att hennes vardagsverklighet 
och erfarenheter inte beaktats vid inköp eller konstruktion av IT-systemet. 
Det finns alltså anledning att anta att problemlösning och support genom 
diskussion med kollegor inte varit tillräckligt för att systemet ska uppfattas som 
funktionellt av användarna i köken. Osäkerheten på huruvida de lokala 
erfarenheterna nått företaget som utvecklat e-handelssystemet, visar återigen 
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på problemet med de gränser som dras upp för vem som har vilken uppgift i 
teknologiutvecklingen. Det tycks aldrig ha varit fråga om att användarna 
skulle delta med sin expertis i en direkt diskussion om möjligheter och behov 
tillsammans med företaget, så som Lucy Suchman (2002) föreslår. Det verkar 
snarare som om utvecklingen även här, i likhet med diskmaskinen tidigare, 
skett i diskursen ”design from nowhere”.

I min studie är e-handel ett exempel på teknologi som införs för att 
avhjälpa vissa problem i en del av verksamheten men som samtidigt förväntas 
få positiva effekter även i andra delar. Krav och behov i dessa andra delar 
löper då risk att komma i andra hand vilket i sin tur resulterar i att införandet 
av teknologin får motsatta effekter i förhållande till vad som var tänkt. När 
inte systemet fungerade för beställarna i köken skapades inte heller den 
åtrådda enhetligheten i fakturahanteringen för ekonomikontoret. Engage-
manget och möjligheten att vara delaktig i förändringarna genom deltagandet 
i arbetsplatsträffarna kan ses som exempel på vad Manfred Max-Neef et al 
(1989) benämner pseudo-satisfierare. Detta eftersom de tycks uppfylla 
personalens behov av sådant som uppskattning och delaktighet, några av de 
behov som Max-Neef et al beskriver som grundläggande för hållbar 
utveckling i socialt och ekonomiskt perspektiv, men som så småningom visar 
sig vara hämmande för kreativitet och begriplighet det vill säga andra faktorer 
för social och ekonomisk hållbar utveckling.

I diffraktionsmönstret blev en effekt av skillnader i hur hållbar utveckling 
uppfattas att de fåtaliga kopplingarna till miljöfrågor var slående. Miljöfrågorna 
låg främst i arbets- och måltidsmiljö vilket är en viktig poäng. Dessa hänger 
ihop med hållbar utveckling i social och ekonomisk mening och har självklara 
kopplingar till teknologianvändning. Jag har således argumenterat för att de 
ekologiska miljöfrågorna har en sekundär ställning. I den vardagliga verksam-
heten var istället hälsomässiga och ekonomiska krav i förgrunden, även då 
förändringar utifrån dessa skäl också kunde motiverats med ekologisk 
hållbarhet. Kopplingen mellan hälsa och hållbar utveckling sågs också i att de 
idéer som kunde spridas inom måltidsverksamheten med tiden skulle få 
effekter på kommunbefolkningen i stort. 

Med avseende på det socioekonomiska sammanhanget framkom tydligt 
hur stark inverkan normer och värderingar har på måltidsverksamheten. De 
kom till uttryck både genom de teknologier som användes och hur dessa 
ordnade verksamheten, till exempel i tillagnings- respektive mottagningskök, 
användning av råvaror (industriellt förberedda eller inte) och halv- eller 
helfabrikat. Att använda mer grönsaker i matlagningen kräver förändringar i 
menyn, nya rätter som kanske innehåller vegetabilier som inte tidigare använts 
i större utsträckning. För att förändringen dessutom ska ligga i linje med 
hållbar utveckling behöver grönsakerna väljas efter säsong vilket inte blir 
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självklart när många rätter tillagas av halvfabrikat eller produkter från andra 
delar av världen. Normer och värderingar i relation till vår alltmer 
mångkulturella vardag kan också komma till uttryck i måltidsverksamheten i 
form av nya rätter och nya idéer om hur råvaror kan användas samtidigt som 
det också ger tillfälle att uppmärksamma traditionella regionala matvanor 
vilket kan antas stärka behovet av identitet och mening (Max-Neef et al, 
1989) både hos de som tillagar maten och de som den serveras till.

Normer och värderingar har stort inflytande på hur vi tänker oss framtida 
teknologiutveckling och -användning och för de som berörs av måltids-
verksamheten blir då utbildning och möjlighet till delaktighet i utvecklings-
processerna viktiga redskap för att frammana den mångfald av förståelser och 
expertisperspektiv som kan behövas för att drömmarna om framtida 
teknologier också skall kunna svara an mot kraven på hållbar utveckling. 
Hållbar utveckling var i den undersökta verksamheten inte en grundläggande 
orsak till förändringarna men däremot ett kompletterande motiv när de 
förväntade positiva effekterna av förändringarna redovisades. Den hållbara 
utvecklingen uttrycktes då i termer av ekologisk hållbarhet som resurs-
besparande och mindre miljöbelastande. En undersökning av andra aspekter 
av hållbar utveckling skulle i det skedet kunnat tillföra förändringsplanerna
användbar information för utformningen, till exempel för samdistributionen. 
Där tycks utgångspunkterna och avgränsningarna i projektet orsakat eller 
åtminstone bidragit till att försöket i sin ursprungliga utformning inte gav de 
positiva effekter som förväntats. Att verksamheten sedan drevs vidare av andra 
intressenter visar att det fanns vinster att hämta men genom att kommunen 
inte längre var inblandad försvann möjligheten att mer direkt kunna påverka 
utformningen vad gäller till exempel hållbar utveckling.

Den tredje studien som presenterades i kapitlet Offentliga storkök i det gröna 
folkhemmet – situerade kunskaper och deltagande är baserad på två projektledares 
berättelser utifrån deras långa erfarenhet av offentliga sektorns måltidsverksam-
het och projekt inriktade på hållbar utveckling. Båda var verksamma i södra 
Sverige. Relationer mellan teknologianvändning och projekt för hållbar 
utveckling i offentliga sektorns måltidsverksamhet var i fokus. Vid analysen 
utgick jag från diffraktion som metodologiskt ramverk med fokus inställt på 
situerade kunskaper. Jag har visat på fyra delar som var tydliga i diffraktions-
mönstret:
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• Maten har ett sammanhang, är kopplad till ”miljö” och ”hälsa” 
• Behovet av samverkan 
• Behovet av strategier i beslut och genomförande 
• Teknologier och artefakter 

Ett av de starkast framträdande resultaten var hur måltidsverksamhetens 
inverkan på välbefinnandet, hos råvaruproducenterna såväl som hos de som 
arbetade och de som åt i verksamheten, utgjorde en indikation på hållbar 
utveckling. Att omsorgen om de som berörs av verksamheten ingår som en 
del i hållbar utveckling kan tyckas självklart men när förändringar som innebär 
besparingar och resurseffektivisering motiveras med hållbar utveckling finns 
anledning att också undersöka vilka konsekvenserna blir för möjligheterna till 
omsorg. Det aktualiserar frågor som: ”Har personalen (fortfarande) möjlighet 
att köpa in varor som producerats utan hälsovådliga kemikalier?”, ”Vilket 
utrymme finns att göra måltiderna näringsriktiga och aptitretande?”, ”Har de 
som äter möjlighet att visa omsorg om de som ansvarar för måltiderna och 
miljön?” aktualiseras. Omsorgstänkandet visar på avsaknaden av anonymitet 
mellan olika led i måltidsverksamheten, återigen visar sig en koppling till 
behoven av identitet och mening (Max-Neef et al, 1989). Ytterligare exempel 
på det var de möjligheter till mötesplatser, till exempel kurser och nätverk, 
som båda projektledarna hade erfarenheter av att ha bidragit till. Dessa innebar 
att olika erfarenheter, förståelser och kunskaper om behov och förutsättningar 
kunde överföras mellan skilda intressegrupper involverade i samma projekt 
eller verksamhet. Förutsättningarna kan jämföras med hur Lucy Suchman 
beskrivit en framgångsrik teknologiutvecklingsmiljö (Suchman, 2002). 

Kunskapsöverföring är relevant för ett av de andra resultaten från studien; 
behovet av politiskt beslutade långsiktiga strategier. För att, i Agenda 21:s 
anda, kunna formulera praktiskt fungerande långsiktiga strategier för hållbar 
utveckling spelar möjligheten till dialog mellan olika inblandade grupper en 
stor roll. Jag har visat på vikten av att de förändringar som initierades var 
tydligt understödda från beslutsfattarhåll för att motgångar och oförutsedda 
händelser skulle kunna pareras. Resultatet överensstämmer med vad Stefan 
Edman beskriver i Biffen, bilen, bostaden (SOU 2005:51). Det räcker inte med 
att de som praktiskt ska genomföra förändringarna är engagerade. För det 
behövs också vad Inga Michaeli (2000) benämner gränsgångare, inspiratörer 
som både kan underblåsa engagemanget på gräsrotsnivå och samtidigt påverka 
de administrativa strukturerna, projektledarna i mitt material kan karaktäriseras 
som sådana.

Eftersom förändringar för hållbar utveckling ofta innebär att inte bara göra 
annorlunda utan även tänka annorlunda än förut behövs uttalad legitimitet för 
det. Att handla ekologiska varor innebär till exempel inte enbart att köpvanor 
ska ändras utan ofta också att priset blir högre, något som normalt inte är 
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motiverat i en skattebetald praktik. Särskilt inte när kvaliteten på det som 
serveras inte uppenbart förbättras. De som praktiskt är involverade i föränd-
ringarna gör en mängd erfarenheter och de situerade kunskaper som de agerar 
utifrån har betydelse för resultaten av förändringsprojekten. Utan ett genuint 
stöd från beslutsfattare förloras förtroendet och engagemanget tryter hos eld-
själarna samtidigt som organisationen riskerar att gå miste om de kunskaper 
som kommit ut av förändringsarbetet. Ett näraliggande exempel är erfaren-
heterna från införandet av e-handel där endast hälften av de som en gång 
utbildats i den nya teknologin fortfarande använde den, övriga hade återgått 
till att använda telefon och fax. I det här fallet var det visserligen inte fråga om 
ett projekt som tog slut, IT-systemet var tänkt att stanna, men missnöjet med 
ett icke fungerande system visade att tålamodet och förtroendet för det 
aktuella systemet var slut.

Teknologier och artefakter kan, och förväntas, fylla funktioner både som 
arbets- och resursbesparande men en viktig aspekt är att den tid och arbets-
kraft som sparas in genom användandet av olika redskap kan ses som effektivi-
serande när personalen i stället får möjlighet att använda och utveckla sin 
yrkesskicklighet. Om det finns möjlighet att lägga tid och kreativitet på sådant 
som redskap och teknologier inte klarar, där sinnesintryck och situerade 
kunskaper behövs för att åstadkomma bästa möjliga resultat, är teknologierna 
visserligen ordnande men inte överordnade. Jag har visat att kunskaperna om 
teknologier och redskap var djupt förkroppsligade, situerade genom lång 
erfarenhet av arbete och teknologiutveckling. Teknik uttrycktes som både 
teknologiska system och redskap där kryddor var ett av de redskap som ingick 
i matlagningen. De erfarenheter och kunskaper som hänger ihop med 
enskilda arbetsmoment och förutsättningar för sinnesintryck, kreativitet och 
yrkesstolthet är exempel på sådant som påverkas av de storskaliga teknologiska 
systemen och deras utveckling och slutsatsen blir att dessa situerade kunskaper 
blir kraftigt delaktiga i teknologiutvecklingen. Införandet av system för kyld 
mat i måltidsproduktionen är en sådan teknologiutveckling som för 
personalen i köken får helt andra betydelser utöver vad de tekniska kraven 
ställer upp.

Förändringar som cook-and-chill leder till begrundanden över vilka kon-
sekvenserna blir, med avseende på nya krav på förmågan att ersätta förlusten 
av direktkontakten med tillagningen av maten genom inbjudande och aptit-
retande servering. Att krydda med rena kryddor, utan smakförstärkare, 
betydde visserligen en längre tidsåtgång än att krydda med smakförstärkta 
kryddblandningar men samtidigt att yrkesstoltheten och kreativiteten ökade, 
något som är väsentligt att förmedla till barnen, de som skulle äta maten. 
Studien visar projektledarnas situerade och förkroppsligade kunskaper om att 
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det var viktigt ”att barnen får känna doften av maten och att man förstår att 
bakom maten finns det en hand”, ”i dagens samhälle kan jag ju känna att barn 
behöver den där närmre kontakten med den som lagar maten”. Jag ser det 
som ett uttryck för att en stor del av den mat som serveras idag är helfabrikat 
eller har karaktär av snabbmat där mycket av kunskaper och sinnesintryck 
kring ingredienser, tillagning(steknik) och måltider går förlorat samt att det i 
synnerhet drabbar de som växer upp idag.  

Ett annat exempel på teknik i form av ett redskap var en ugn som var 
resursbesparande i det att den minskade svinnet vid tillagningen. En sådan 
teknik eller artefakt passar väl in i den ursprungliga verksamheten eftersom 
organisationen eller arbetsmomenten inte behöver förändras. Däremot skapar 
den ett ekonomiskt handlingsutrymme för till exempel ekologiska matvaror, 
det sortimentet är ofta lite dyrare – om inte resursbesparingen direkt räknas 
hem som minskade kostnader för verksamheten. I en samhällsstyrd, skatte-
betald verksamhet i ett land som vill vara föregångare i hållbar utveckling är 
det värt att fundera över om inte extra kostnader för ekologiskt producerade 
livsmedel samhällsekonomiskt kan betala sig bra i det långa loppet. 

Hållbar utveckling – slutsatser 

Mitt avhandlingsarbete visar att det inom offentliga sektorns måltidsproduk-
tion finns ett brett spektrum av teknologier och teknologiska system som på 
olika sätt kan relatera till hållbar utveckling. Ett påtagligt resultat är att den 
människotäta verksamheten gör det uppenbart att teknologier för hållbar 
utveckling inte enbart handlar om teknologin i sig och dess inverkan på de 
ekologiska resurserna utan har stor betydelse för de socioekonomiska och 
kulturella delarna av hållbar utveckling. Minst lika ofta som teknikutveckling 
har berörts, har kopplingar till hälsa och miljö kommit fram. Dessa begrepp 
har tydlig koppling till de mål som eftersträvas, vi vill leva med god hälsa i 
god miljö, och kan på ett sätt uppfattas som mer diffusa än påtaglig teknik. Jag 
ser det som en öppning för att diskutera de teknologiska systemens konse-
kvenser och dess relation till skapandet av hållbar utveckling. 

När kryddorna i köken omnämns som del av en teknologi genom till-
satser av syntetiska smakförstärkare är det ett påtagligt exempel på att det 
tekniska tar sig uttryck som inte alltid stämmer med den dominerande bilden 
av teknik. Om vi förstår att smakförstärkta kryddor betraktas som teknologi 
kan det vara lättare att se hur även matvarorna och måltiderna ordnas utifrån 
sina teknologiska sammanhang. Den kunskapen skapar bredare underlag för 
beslut om den kommunala måltidsverksamheten. Valen av teknologi upplåter 
till en början större utrymme åt alternativ och flexibla lösningar men ju 
snävare besluten tas desto mer fastlåsta blir de möjliga utvecklingsriktningarna 
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för samhället. En strävan efter robust hållbar utveckling behöver ta hänsyn 
även till det oberäkneliga och därför menar jag att val av teknologier som 
lämnar minimalt utrymme för alternativa lösningar inte är optimala för 
mänsklighetens överlevnad. Donna Haraways figuration coyoten (Haraway, 
2000) blir här användbar för förståelsen av hur ”det oberäkneliga” kan 
hanteras. Det oberäkneliga finner sig inte i de gränser vi sätter upp. Vi måste i 
stället lära oss att uppfatta den stimulerande utmaningen i att vara beredda på 
det oväntade, beredda på att ibland bli lurade. 

Mina resultat visar alltså att det finns stor potential i att använda måltids-
produktionen i offentliga sektorn som inspirationskälla eller exempel på hur 
hållbar teknologiutveckling innefattar både hanteringen av naturresurser och 
uppfyllandet av mänskliga behov. Måltidsproduktionen inom offentliga 
sektorn kan erbjuda mycket erfarenhet och inspiration för arbete med hållbar 
utveckling. Erfarenhet och inspiration som kan bidra till demokratiserande 
och icke-reduktionistiska förhållningssätt. För att uppnå det behöver 
användarnas deltagande då får karaktären av verklig delaktighet där deras 
expertis kommer till uttryck i anpassningen av teknologiska system och inte 
enbart resulterar i att användarnas egen anpassningsförmåga utnyttjas. 
Ingenjörer skolas ofta i att avgränsa, uttala sig enbart om det vi ”säkert” kan 
veta, skala av det som står utanför vår makt. Yrkesutövningen blir därmed 
reduktionistisk på ett sätt som inte gynnar framgångsrik utveckling.

Allmänhetens deltagande i hållbar utveckling är en central tes i Agenda 21 
men villkoren för deltagandet kan variera starkt. Teknologianvändningen har 
stor betydelse för hur hållbar utveckling lyckas och på vilket sätt delaktigheten 
möjliggörs är därför intressant. Att ett lokalt komposteringssystem rent av 
kräver deltagande och engagemang - åtminstone från några - är givet men 
även storskaliga system kan vinna på att lokalt engagemang är möjligt; om det 
går att välja miljömärkta diskmedel och förnyelsebar energi till diskmaskinen 
så kan det inspirera till ytterligare handlingar och diskussioner som leder till 
förändringar för hållbar utveckling. Kanske blir det mer intressant att vara 
resurseffektiv och försöka minska el- och vattenanvändning vid diskningen, 
kanske väcks tankar hos både barn och vuxna om vad som sker med 
diskvattnet, avloppsreningens förutsättningar, kretsloppet och hur vi påverkar 
det, från det nära, synliga och påtagliga, till de mer abstrakta sammanhangen. 

En viktig aspekt som framkommit och som är än mer tydlig med tanke på 
att studien inte är kvantitativ, är att förutsättningarna för den offentliga 
sektorns måltidsproduktion kan vara vitt skilda från region till region men 
också mellan kommuner och inom dessa. Att förutsättningarna inte är 
desamma beroende på om måltiderna ska serveras i en by flera mil från 
tätorten eller mitt i storstadens centrum kan tyckas självklart men när båda 
dessa ställen är avhängiga teknologiska system är det inte givet att 



150 Del IV 

anpassningen i första hand sker med hänsyn till förutsättningarna hos varje 
enskild användare. Snarare kan det då vara de skilda produktionsenheterna 
som får anpassa sig. För att anpassningen skall kunna ske på bästa tänkbara 
ställe menar jag att hänsyn behöver tas till de situerade kunskaper som finns 
inom organisationen.

Den tekniska utrustningen i köken som överensstämmer med vår gängse syn 
av ”teknik” tycks inte vara föremål för några genomgripande förändringar 
med utgångspunkt i hållbar utveckling, till exempel med avseende på minskat 
resursutnyttjande. Däremot visar mitt arbete att det görs omfattande 
förändringar i de teknologiska system som ingår i den offentliga sektorns mål-
tidsproduktion. Dessa förändringar är inte alltid föranledda av att samhället 
behöver utvecklas i hållbar riktning utan kan snarare ta sin utgångspunkt i ett 
behov hos kommunen att spara pengar. Ändå går det att se möjligheter att 
hantera även ekonomiskt betingade förändringar i ett ramverk av de 
förutsättningar som diskussioner om hållbar utveckling ger. När till exempel 
ett måltidsproduktionssystem som cook-and-chill är tänkt att införas behöver 
det diskuteras även i termer av hållbar utveckling. Dessa diskussioner behöver 
också sträcka sig längre än till sådant som tycks möjligt att beräkna, som 
eventuellt kortare transportsträckor och utsläppsreduktioner. Kommer den 
tillagade och uttransporterade maten att göra den nytta som är verksamhetens 
ursprungliga mål? Var och hur går det att ersätta den sociala och kulturella 
värdeförlust som det kan innebära att tillagningen av måltiderna sker på ett 
ställe medan serveringen sker någon annanstans och då riskerar att främst 
handla om teknikaliteter som kylvaruhantering och uppvärmingsutrustning 
och serveringstemperatur. Finns det ett värde för den pedagogiska 
verksamheten i hur måltidsproduktionen organiseras? Utifrån mina intervjuer 
menar jag att måltidsproduktionen utgör en outnyttjad potential för 
verksamheten i skolan. Där ryms underlag för de flesta undervisningsämnen 
men möjligheten att utnyttja det skiljer sig markant om tillagningen sker på 
plats från råvara till måltid eller om måltidsproduktionen endast kommer till 
uttryck som en färdiglagad maträtt, färdig att värmas och förses med 
bikomponenter i form av sallad och potatis. 

Diffraktion som metodologi 

Ett ramverk, det vill säga en metodologi, behövs för att rymma den teoretiska 
grunden. Jag har använt diffraktion som metodologiskt ramverk för att i ett 
teknovetenskapligt perspektiv ta vara på de förändringsmöjligheter för 
kunskapsproduktion och teknologiutveckling som den feministiska 
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forskningstraditionen skapat. Diffraktion är i Donna Haraways vokabulär en 
figuration som åskådliggör effekterna av skillnaderna mellan olika perspektiv 
(Haraway 1997). Detta diffraktionsmönster är ett resultat av de skilda 
föreställningar som finns om en företeelse och representerar den historia och 
de sammanhang dessa skapats i. Mina försök med diffraktion ska läsas som 
illustrationer av hur insamlingsmetoder och dataanalyser kan förstås. Karen 
Barad (2000, s. 245) skriver: 

“The methodology of diffractive analysis is not merely one of reflexivity, 
but rather entails an exploration of the difference that different boundary-
drawing practices make.” 

Det är alltså mångfald och konsekvenser av olika berättelser som varit i fokus. 
Vid insamlingen av material till forskningsarbetet har jag använt mig av flera 
metoder, förutom dokumentanalys även deltagande observation och 
intervjuer samt minnesberättelser. Metoderna jag använt för datainsamlingen 
skiljer sig inte från annan forskning men diffraktion som metodologisk ram 
har gett möjlighet till visualisering av mångfald och olika berättelser. Diffrak-
tion har också gett möjlighet att uppmärksamma effekterna av skillnaderna i 
mångfalden.

De deltagande observationerna kan beskrivas som ett diffraktionsexperiment 
där situationerna och händelseförloppen i de observerade miljöerna utgör 
vågrörelsen som diffrakterades genom ett gitter bestående av mina och de 
övriga deltagarnas situerade kunskaper samt de förutsättningar som styrde vad 
vi valde att förmedla. Detta gitter bröt vågrörelsen och gav upphov till det 
diffraktionsmönster som jag dels fångade upp med mina sinnen och dels i 
form av dokumentation i anteckningsboken. Likaså vid intervjuerna i de 
andra studierna, jag återkommer till dessa längre fram, är det informanternas 
situerade kunskaper som kommer fram som vågrörelse till gittret. Gittret 
består här av intervjuguiden tillsammans med hur och vad informanterna 
valde att berätta. Vid de deltagande observationerna, liksom vid intervjuerna, 
ansträngde jag mig för att förmedla att mitt syfte grundade sig i ett positivt 
intresse för verksamheten. Samtidigt är det väl värt att hålla i minnet att 
berättelser aldrig blir fullständiga beskrivningar av ”verkligheten” det vill säga 
observerandet och berättandet sker inte förutsättningslöst utan styrs mest 
tänkbart av vad som verkar rimligt, begripligt eller på andra sätt lämpligt och 
fördelaktigt att säga (Mörtberg, 1997). Som exempel på hur vår delaktighet i 
gittret styrs vill jag återknyta till Eva Magnusson (1998) när hon beskriver vad 
berättandet innebär för berättaren: förutom att berätta något om sig själv och 
andra är det också ett skapande av den egna personen. Berättelserna formas 
och är beroende av aktörernas framställning utifrån placering, positionering 
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och situering i ett specifikt sammanhang. För att visa på att en mångfald av 
föreställningar och förståelser av samma företeelse kan existera parallellt har 
Donna Haraways begrepp situerade kunskaper (Haraway, 1991) varit en 
utgångspunkt i avhandlingsarbetet. Situerade kunskaper innebär att kunskaper 
och förståelser alltid är beroende av relationer, lokalisering, händelser och 
upplevelser, tidigare och för stunden. Ett tydligt exempel från avhandlingen är 
hur elektronisk handel, e-handel, har olika innebörd för kostchefer, kokerskor 
och systemutvecklare. Så skall till exempel de intervjuer jag redovisat ses som 
partiella, ofullständiga delar av informanternas helhetsförståelser. Haraway 
framhåller detta epistemologiska ställningstagande som ett motsatsförhållande 
till objektivitet som ett allseende från ingenstans. 

I analysen av min deltagande observation i en skolrestaurang, se kapitlet 
Skolmåltidsproduktion i teknologivärderingsperspektiv, utgick jag från en kontext-
baserad teknologivärderingsmodell (Bush, 1983; Morgall, 1991; Rydhagen, 
2002). Modellen bygger på att teknologier uppmärksammas ur fyra olika 
kontexter; ingenjörsrelaterad, användarrelaterad, miljörelaterad och socio-
ekonomisk samt kulturell kontext. Diffraktionen sker här genom att mina 
observationer bryts av ett gitter bestående av de fyra kontexterna. Min avsikt 
var att de olika sammanhangen skulle tydliggöra olika perspektiv på hållbar 
utveckling kopplat till användning och utveckling av teknologi. I analysen av 
materialet från skolrestaurangen valde jag att särskilt uppmärksamma två olika 
typer av tekniska apparater, involverade i olika teknologiska infrastrukturer; 
matrestuppsamlaren och diskmaskinen.

Att jag valde just dessa två kan ha haft med erfarenheterna/upplevelserna 
från min egen skolmatsal (i början av 1970-talet) att göra men under den 
deltagande observationen var det inte ett medvetet val utifrån mina minnen. 
Snarare var det i analysskedet som kontrasten mellan dessa två teknologier 
gjorde att de fångade min uppmärksamhet. Jag hade innan mitt besök hört 
talas om projektet med komposteringen och odlingen och var intresserad av 
att undersöka hur samarbetet och gräsrotsengagemanget fungerade. Samtidigt 
blev minnena från min egen skoltid mer exponerade genom analysen av den 
deltagande observationen, det blev tydligt att mina egna erfarenheter och 
upplevelser inte gick att bortse ifrån i analysarbetet. Jag blev medveten både 
om hur erfarenheterna påverkat mitt synsätt på resurshushållning och mitt 
miljöengagemang och hur de, om än mer omedvetet, fått mig att förstå hur 
olika teknologier ordnar och styr vår tillvaro, med eller mot vår vilja. 

Jag valde att arbeta med teknologivärderingsmodellen för att både kunna 
studera fler aspekter av teknologianvändning och -utveckling och också 
undersöka kopplingar till hållbar utveckling med avseende på dess tre delar, 
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ekologisk, ekonomisk och social, enligt Agenda 21 (Regeringens skrivelse 
1992/93:13). Med ett fördjupat tänkande kring diffraktion som övergripande 
metodologi blev jag så småningom medveten om otillräckligheten i de resultat 
som teknologivärderingsmodellen gav. Genom att jag under min deltagande 
observation särskilt ansträngde mig att uppmärksamma användarnas situerade 
kunskaper i måltidsverksamheten ville jag visa på betydelsen av deras 
deltagande i teknologiutvecklingen. En sådan betydelse eller inverkan gavs 
inte automatiskt av teknologivärderingsmodellen. Sett i termer av diffraktion 
som producerar olika mönster skapar modellen som diffraktionsgitter snarare 
mer avgränsade bilder av de olika funktioner som kontexterna traditionellt har 
i teknologiutvecklingen och -användningen än den sammanflätning jag hade 
för avsikt att frammana. Däremot blev effekterna av skillnaderna mellan de två 
studerade teknologiska systemen och deras konsekvenser för de olika 
kontexterna tydliga. De två teknologiernas vitt skilda försörjningssystem och 
utrustning styr möjligheterna till påverkan och har därmed politisk innebörd i 
det att de, som Winner (1985) påpekar, ordnar våra liv. 

Även i kapitlet Förenkling genom komplexitet använde jag mig av teknologi-
värderingsmodellen för analysen av intervjun med kostchefen A. Intervjun 
kan ses som ett diffraktionsmönster som skapats utifrån en vågrörelse 
bestående av hennes erfarenheter. Vågrörelsen diffrakterades genom ett gitter 
uppbyggt av min semistrukturerade intervjuguide tillsammans med vad och 
hur hon valde att berätta om sina erfarenheter. I intervjun med den efter-
trädande kostchefen B var guiden konstruerad med utgångspunkt i resultatet, 
diffraktionsmönstret, från analysen av intervjun med hennes föregångare. I 
mitt empiriska material ingår också dokument med anknytning till måltids-
verksamhet i offentliga sektorn. Dokumenten är i termer av diffraktion 
resultat av diffraktionsmönster skapade av de vågrörelser författarna varit 
intresserade av och som diffrakterats genom det gitter de själva, med sina för-
utsättningar och syften, utgjort. 

Vid analysen med teknologivärderingsmodellen fungerade den transkri-
berade intervjun som en vågrörelse och återigen utgjordes gittrets spalter av 
modellens kontexter; ingenjörsrelaterad, användarrelaterad, miljörelaterad 
samt socioekonomisk och kulturell kontext. Liksom i fallet med min 
deltagande observation i en skolrestaurang hade gittret med de fyra 
kontexterna en kategoriserande funktion som kan ha inneburit en negativ, 
utsläckande effekt på delar av materialet. Samtidigt kunde jag konstatera att 
just den påtvingade kontextuella mallen gjorde att sprickor uppstod i 
materialet. Sprickor eller öppningar som visade på att de olika kontexterna 
inte är oberoende av varandra utan är i ständigt samspel. Att som i den 
ingenjörsrelaterade kontexten behandla Uppgifter som ska utföras och Problem
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som ska lösas utan att samtidigt involvera användaren ter sig i det praktiska 
användandet av modellen smått absurt. 

I det diffraktionsmönster som skapades av teknologivärderingsmodellens gitter 
finns sammanhangens avtryck kvar var för sig, de ger inga uppenbara 
gemensamma effekter. Jag ser det som ett tecken på att där de diffrakterade 
vågorna möts tar de i stället ut varandra så att resultatet blir att de olika 
kontexterna fortfarande hålls åtskilda.  Ingenjören antas fortfarande vara utan 
egentlig inblandning i vad de tekniska systemen har för konsekvenser för 
miljö, användare eller de socioekonomiska sammanhangen, bortanför 
systemens problemlösande funktion(er). Likaså förstärks snarare användarens 
roll som just användare men däremot inte som medskapare i teknologierna. 
Att samverkanseffekterna inte förstärks utan försvinner i jämförelse med de 
skarpare framträdande rollerna hos ingenjör, användare, miljö och 
socioekonomi är därför ett intressant resultat som visar på svårigheterna att 
överskrida de gränser och föreställningar vi har. Gränser och föreställningar 
som reproduceras i teknologivärderingsmodellens fyra avgränsade kontexter. 
Skulle effekten motverkas av att modellens kategorier förändrades så att 
ingenjörens och användarens roller inte definieras som så skarpt avgränsade? 
Industridesignern Håkan Edeholt beskriver hur diffraktion, till skillnad från 
reflektion, tydligt drar in subjektet i tolkningen och analysresultatet (Edeholt 
2004). Kanske spelar mina situerade kunskaper som ingenjör en förstärkt roll i 
mitt analysarbete med teknologivärderingsmodellens fyra kontexter. Möjligen 
är det lättare att nå en form av resonans eller förstärkande effekt om analysen 
fokuserar en enskild ny teknologi, så som Corlann Gee Bush beskriver sin 
ursprungliga modell, men jag ser ändå att om man vill integrera användarnas 
expertkunskaper med ingenjörernas måste detta göras genom medveten och 
aktiv handling, teknologivärderingsmodellen underlättar inte självklart ett 
sådant syfte. 

I det fjärde diffraktionsexperimentet använde jag mig av två intervjuer med 
projektledare för hållbar utveckling inom offentliga sektorns måltidsverk-
samhet. På samma sätt som intervjun med kostchefen A i det tidigare kapitlet 
utgjordes vågrörelserna av projektledarnas respektive situerade kunskaper som 
bröts upp av ett gitter bestående av min intervjumall och deras val av hur och 
vad de berättade om dessa. Kassettbandet med inspelningen representerade 
skärmen med diffraktionsmönstret. De transkriberade intervjuerna använde 
jag sedan som vågrörelser i analysen där min tolkning utifrån mina syften 
fungerade som gitter och analysresultatet var det diffraktionsmönster som 
fångades upp på skärmen. I min tolkande analys försökte jag hålla mig så 
öppen som möjligt för de situerade kunskaper som kom fram i intervjuerna så 
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att så mycket som möjligt av dessa skulle kunna få chans att interferera med 
varandra.

Resultaten av intervjuerna med projektledarna visar starkt på hur situerade 
kunskaper är ett kraftfullt hjälpmedel i försöket att analysera en praktik med 
hjälp av diffraktion. När de själva i förmedlandet av sina erfarenheter gavs 
utrymme att formulera sig kring hållbar utveckling gav detta en spridning av 
innebörden som vida överskred och placerade sig på andra ställen än de 
gängse beskrivningarna av resurseffektivitet och miljöteknik. Diffraktions-
mönstret ger en tydlig bild av var ”the effects of difference appear” (Haraway, 
1999) vid en jämförelse mellan den generella myndighetsbeskrivningen av 
hållbar utveckling och praktikens situerade kunskaper. 

Att tolka det empiriska materialet med eller utan teknologivärderingsmodellen 
innebär att fokuseringen förflyttas, mellan vad och hur mina tolkningar av 
modellen kategoriserar data och hur jag utifrån förståelser och syften tolkar 
uttalanden, situationer, texter och artefakter. Teknologivärderingsmodellen 
ställer sig i vägen för resonanser och svagare frekvenser vilket medför att 
mångfalden riskerar att försvinna.75 Vidare är det i en jämförelse mellan 
resultaten från intervjuerna med kostcheferna och de med projektledarna 
viktigt att se att kostcheferna, i synnerhet den första, A, hade en tydligt 
representativ roll. Kostcheferna beskrev en specifik, politiskt styrd och 
omdiskuterad offentlig verksamhet som de hade ansvar för och där en mängd 
förändringar var aktuella. Projektledarna hade inte en lika utsatt position. Min 
förståelse är att de inte på samma sätt som en kostchef var knutna till en viss 
position i de hierarkiska nivåerna utan kunde föra mer jämlika samtal på alla 
nivåer i verksamheten. Eva Magnusson (1998) uttrycker det som att de 
kulturella berättelseramarna kan hämma den personliga berättelsens kraft att 
vara självformande och utvecklande, berättandet sker med hänsyn till vilka 
konsekvenserna kan bli. Här går att se skillnadernas effekter så som de 
utkristalliserar sig i diffraktionsmönstren, resultatet av den ursprungliga 
vågrörelsen uppvisar skillnader utifrån de kulturella berättelseramar som från 
början begränsat vad som varit möjligt att säga och hur, den ursprungliga 
vågrörelsen får därigenom olika våglängd vilket påverkar hur den bryts och 
sedan interfererar. 

Sammanfattningsvis menar jag att jag genom att använda diffraktion som ett 
metodologiskt ramverk har kunnat inta ett mer medvetet förhållningssätt till 
mitt empiriska material och mina analyser än vad jag annars skulle ha klarat. 
Jag har också bidragit på ett konstruktivt sätt till att synliggöra – om än bara 

                                                
75  Med tack till Maria Udén för värdefulla kommentarer under mitt slutseminarium 2006-11-08. 
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en liten del av - just den mångfald av skilda perspektiv och föreställningar som 
ständigt fortfar att bidra till skapandet av hur teknologier utvecklas och 
används. Genom ett sådant synliggörande ökar möjligheterna att förstå och 
integrera dessa kunskaper och erfarenheter i de förändringar som krävs för 
hållbar utveckling. Fortfarande krävs naturligtvis en medvetenhet om att jag 
med mina förförståelser och intressen valt eller klarat att se just vissa delar. I 
den medvetenheten ligger möjligheten till ansvarstagande – accountability – 
för vad jag lärt mig, och velat lära mig, att se (Gulbrandsen, 1995a, s. 7, IX; 
Haraway, 1991, s. 190). 

Slutsatser

I mitt avhandlingsarbete har jag rört mig mellan en fokusering på teknologiers 
funktioner och konsekvenser, särskilt med fokus på hållbar utveckling, 
hanteringen av dem i förändringssammanhang och hur den teknologiintensiva 
måltidsverksamheten i skolor och förskolor har betydelse för arbetet för 
hållbar utveckling men då inte endast som en följd av att verksamheten direkt 
blir föremål för resurseffektivisering. Kanske är det snarare så att det går att 
satsa mer resurser på måltidsverksamheten om skol- och förskoleverksamheten 
och andra aktiviteter i samhället också tar vara på de resurser som måltidsverk-
samheten har. Att måltidsverksamheten normalt inte betraktas som 
teknologiintensiv (eller ”teknisk”)76 kan bero på att teknologierna här spelar 
en stor roll som redskap snarare än produktskapare; det är inte redskapet eller 
teknologin i sig som åstadkommer produkten, här detsamma som måltiden 
(såsom pannan i en fjärrvärmecentral producerar uppvärmning till exempel), 
det är de som arbetar i köken som tillreder den. I ett tillagnings- eller produk-
tionskök är det personalen som styr kapaciteten, hur de använder 
teknologierna avgör resultatet och dagens måluppfyllelse. För en busschaufför 
är det omöjligt att få med hur många passagerare eller barnvagnar som helst, 
bussens kapacitet är begränsad.  

Med hjälp av feministisk teknovetenskap har jag kunnat visa på hur djupt 
involverad offentliga sektorns måltidsverksamhet är i teknologiska system som 
både fungerar småskaligt i varje enhet i verksamheten men också hur den är 
sammanlänkad i de storskaliga infrastrukturella systemen i vårt samhälle. Med 
feministisk forskningsmetodologisk ansats har jag också visat på hur hållbar 
utveckling kan förstås inom offentliga sektorns storköksverksamhet samt vad 
som kan krävas för att strävan efter hållbar utveckling ska bli lyckosam. Under 
den tidigare socialdemokratiska regeringen spreds uttrycket ”det gröna 

                                                
76  Det kan förstås också ha att göra med att verksamheten är kvinnodominerad och att den därmed 

kategoriseras som ”icke-teknisk” i det allmänna medvetandet. 
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folkhemmet”. Kvinnors (lågt betalda) arbete i den offentliga sektorn utgjorde 
en hörnsten i det ursprungliga folkhemsbygget, den svenska välfärdsstaten. 
Med en fortsatt socialdemokratisk regering hade det varit intressant att 
undersöka om kvinnors byggarbete för hållbar utveckling nu hade värderats 
annorlunda.

I begreppet teknovetenskap ligger att kunskapsproduktionen och teknologi-
utvecklingen i dag äger rum i komplexa och utspridda sammanhang där 
universitet, företag och andra aktörer i samhället, till exempel offentliga 
sektorn, deltar och påverkar vägvalen, lokalt, nationellt och internationellt. 
Mot den bakgrunden är det väsentligt att överskrida de gränser som vi ofta 
drar upp mellan teknologi, vetenskap, politik och samhälle och i stället 
försöka visa på hur dessa länkas samman i användningen och utvecklingen av 
teknologi, något som är en nödvändighet för den förändringsaspekt som 
utmärker feministisk teknovetenskap och som feministiska vetenskapsstudier 
ofta syftar till. Min fokusering på hur materiella-diskursiva praktiker med en 
mångfald av apparaturer som teknologier, maskiner, människor, livsmedel, 
beräknade näringsrekommendationer etc är djupt involverade i det mer 
abstrakta som värderingar, skolarbete, inlärningsförmåga, sinnesintryck, 
förebilder… kan inspirera till ökat engagemang i de senare när förändringar 
och utveckling av teknologier är på gång. Avhandlingens experimenterade 
kan beskrivas som samtal mellan policies om hållbar utveckling, offentliga 
sektorns storkök som praktik, och feministisk teknovetenskap. Dessa samtal 
ger nya perspektiv som kan ge nya möjligheter i skapandet av hållbar 
utveckling.





Summary

It has now been 20 years since the World Commission on Environment and 
Development presented its report “Our Common Future”. The report 
argued for sustainable development, defining it as “development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs” (WCED 1987, p.43). Through the 
WCED report and the results of the United Nations Conference on 
Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro 1992, in 
particular the Agenda 21 (1992), the concept of sustainable development 
became widespread. It has become a fundamental idea in international 
agreements and there is a growing consciousness of the severe need for 
lifestyle changes in the rich industrialised parts of the world. The concept of 
sustainable development is threefold; it consists of an ecological as well as an 
economic and a social dimension. The ecological or environmental issues 
have been the main focus in the Swedish context. 

In Sweden the former social democratic government initiated the Local 
Investment Programme, aimed at supporting municipalities in finding less 
resource consuming alternatives in regard to transportation, heating and 
waste-treatment. According to Colin Fudge and Janet Rowe (2000, p.67) 
“[t]he programme is physical infrastructure development-driven rather than 
relating to the broad range of (non-material) infrastructures in institutions, 
business and house-holds which will be required if development is to become 
more sustainable”. In order to investigate an institutional activity which 
involves a large number of people from several different categories, the large 
tax-funded field of meal production in Swedish institutional kitchens forms 
the background of this thesis. 2 600 000 meals are served each weekday in 
Swedish public sector, nearly 2 100 000 of these are served for free to 
children in schools. 

Sustainable development implies sustainable technologies and sustainable 
technological development requires consideration of all three dimensions of 
sustainability; ecological, economic and social. To cater for the multiple 
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perspectives associated with activities in public sector meal production, 
feminist technoscience has been used as a theoretical point of departure. 

The aim of the thesis is to examine how sustainable development can 
relate to technology use in public sector meal production. The research 
questions are: What conditions does the use of technology in public sector 
meal production demand and create? How are these conditions related to 
sustainable development, not only in ecological but also in social and 
economic terms? To answer these questions the thesis also has a second aim; 
to, in technoscientific words, experiment with diffraction as a methodological 
framework. Following Donna Haraway (1999, p. 320) diffraction is here used 
as a figurative concept. As in its physical meaning, it is used to describe how 
waves break up and interfere with each other when passing through a grating, 
resulting in a diffraction pattern. The diffraction pattern is a record of the 
passage through the grating and “maps where the effects of difference appear” 
(Haraway 1999, p. 320). Diffraction as a methodological framework can thus 
be used for awareness of differences that originate from ongoing processes that 
form the ways people imagine the world. These imaginations appear in 
people’s narratives about their everyday experiences and contribute to the 
shaping of technology use and development. 

The thesis consists of four parts. Part one gives a background to the thesis 
and an introduction to the field of interest. In chapter 2 some examples are 
given of ways and ideas of how to make practical use of the WCED 
definition of sustainable development. Part two of the thesis consists of a 
chapter on feminist research positions, dealing with the theoretical foundation 
and the concepts of epistemology, methodology and method.  Following 
Sandra Harding (1986, 1987) three different feminist epistemologies are 
presented concluding with poststructuralism and feminist technoscience. Part 
two ends with a chapter on diffraction as methodology and method. 

The third part of the thesis consists of the empirical findings from four 
different studies. The first one, presented as a prologue, is based on a 
participatory observation I carried out in a pre-school kitchen where meals 
for up to 80 persons where prepared and served each day. This study serves as 
an illustration of the daily work in an institutional kitchen and forms a 
background for the following three studies. The second study, presented in 
chapter 5 is also based on a participatory observation, this time from a school 
restaurant. A model for technology assessment primarily suggested by Corlann 
Gee Bush (1983), revised by Birgitta Rydhagen (2002) is used as a method of 
analysis. The study focuses on two different types of technology; the 
dishwasher and the bin for left-overs, connected with a compost system. In 
chapter 6 an interview with a municipal manager of meal production for 
schools is analysed also with the technology assessment model mentioned 
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earlier. The interview was then followed up by an interview with her 
successor. The study focuses on some ongoing changes in the meal 
production organisation; a new agreement on purchasing, electronic 
purchasing (e-commerce), co-operative distribution and a cook-and-chill 
system. The last study, presented in chapter 7, draws upon two interviews 
with leaders of projects explicitly concerning sustainable development in 
public sector meal production. Finally the results are concluded and discussed 
in part four of the thesis. 

My studies show that public sector meal production is closely related to, and 
dependent on technological systems. This implies that it can relate to 
sustainable development in many ways, not only in an ecological, resource 
saving way, but also in regard to social, economic and cultural aspects of 
sustainable development like health, social care, participation, creativity and 
understanding. This is especially apparent as public sector meal production 
involves so many people; a vast majority of the Swedish population in some 
sense is, or has been influenced by it. Thus it is a resource of great importance 
in striving for sustainable development, also in a socio-economic sense. Public 
sector meal production is connected to both large scale infrastructure systems 
as well as manifesting itself in relatively small scale entities, heavily dependent 
on technological artefacts. Focusing on how the material-discursive practices, 
which consist of technologies, machinery, people, food-stuffs, nutrition facts 
etc., are involved in the more abstract world of values, schoolwork, learning 
abilities, physical sensations, role models etc. can inspire increased 
engagement with these important factors in achieving successful sustainable 
development.

Seeing the studies as experiments in a methodological framework of 
diffraction has kept my focus on diversity both in gathering empirical material 
and in the analysis. It has also contributed by illustrating, at least in some part, 
the multiplicity of perspectives and visions that continue to influence the use
of technology and technological developments. Elucidating these perspectives 
enhances the opportunity to understand and integrate situated knowledge in 
making the changes required for sustainable development. There remains, of 
course a need for a consciousness of my presumptions and interests that may 
have influenced what I am able to see or what I have chosen to make visible. 
In this consciousness lies the possibility for accountability, to be answerable 
for what I have learned how to see (Gulbrandsen 1995a, p. 7, IX; Haraway 
1991, p. 190). 
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Bilaga 1

Intervjuguide – Kostchef A 

KOSTCHEF

Vad gör du som kostchef, vilka är dina ansvarsområden? Hur länge har du 
arbetat här? 
Hur ser en ”vanlig dag” ut? En ”ovanlig”? 

ORGANISATION

Hur är måltidsproduktionen i kommunen organiserad – samordnad/uppdelad 
på målgrupper, tillagnings-/mottagningskök, storlek, måltidsmängder? 

• Äldreomsorg 
• Handikappomsorg 
• Barn och undom – förskolor, skolor, fritidshem, gymnasiet 

Finns riktlinjer/styr-/måldokument för måltidsverksamheten? 
• Ansvar/ansvarsfördelning? 

FÖRÄNDRINGAR

Vilka är de huvudsakliga förändringarna i organisation/produktion de senaste 
åren?

Något särskilt du tycker varit viktigt? 

Vilka har varit de huvudsakliga orsakerna till förändringarna? 

Varifrån kommer initiativet/n? 

Hur är samarbetet med politikerna? 

Har elever/boende något (direkt) inflytande över verksamheten 
/förändringar?

Vilket inflytande tycker du att du har haft? 
• Något du vill göra som inte blivit verklighet (än)? 
• Finns samarbete/idéspridning mellan kostchefer lokalt/regionalt/nationellt? 
• Äldreomsorg 
• I vilken utsträckning/hur deltar de som arbetar i köken/områdesansvariga i 

förändringsplanering?



Bilaga 1(2)

• Finns det någon skillnad i hur tekniska jämfört med kostrelaterade förändringar 
genomförs?

Är det något på gång nu? 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Spelar idén om hållbar utveckling någon roll för förändringsarbetet? 
• Går det att relatera sociokulturella frågor till förändringsprojekten? 

Finns det förändringar/förslag som motverkar hållbar utveckling? 

ÖVRIGT

Något mer du vill tillägga? 
Kan jag ringa om det dyker upp något? 



Bilaga 2

Intervjuguide – Kostchef B 

UPPFÖLJNING

Samma omfattning som tidigare? Skolor & förskolor, antal kök och portioner? 

Meny:
• Vegetariska alternativ – på alla skolor? 
• 8 fiskrätter på 20 veckor varav 5 fiskfriletter? 
• Serveras salladsbuffé? 

Samtransporterna:
• Har alla leverantörer klarat omställningen när avtalet 
upphörde?

Avtal:
• Nytt förfrågningsunderlag: 
• Förändringar från tidigare? 
• Hela älvdalen med? 
• Krav på miljö/ekologisk hållbarhet? 

E-handel:
• Hur fungerar det? 
• Använder all det? 
• Finns utvärdering? 

Nya måltidsutredningen: 
• Orsaker? 
• Önskemål? 

Hållbar utveckling: 
• Finns det med? 

Övrigt
• Upplevs politiskt stöd? 

• Arbetsplatsträffar – innehåll? 
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Bakgrunden till projekten 
och ditt engagemang 

• När och hur 

• Drivkrafter 
- hur ser fortsättningen ut? 

Vilken betydelse har de politiska besluten haft? 
• direktkontakt med politiker 
• engagemang 
• garanterade anslag 

Har projekten inneburit någon form av teknologiska förändringar? 
• skulle sådana underlättat? 

Vad innebar projektet? 

Hållbarhet – ur olika aspekter 
• socialt 
• ekonomiskt 
• ekologiskt - resurseffektiv tekn? 

• Hur har hållbarhet kopplats till projektet? 

Vilka är de bästa erfarenheterna? 
• vad har varit riktigt lyckat? 
• vad har varit svårare? 
Varför?






