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Förord

I den här rapporten redovisas resultaten från forskningsprojektet Ett informationssamhälle för alla – studier 
av offentliga förståelser av informationsteknologi och jämställdhet i nordisk IT-politik. Projektets syfte har varit 
att studera hur det politiska budskapet om ett informationssamhälle för alla framställs. Dessutom har 
sambanden mellan politisk retorik och förståelser av informationsteknologi och kön undersökts. Finska, 
norska, svenska och nordiska IT-politiska dokument har analyserats. Christina Mörtberg och Beathe 
Due har deltagit och utfört forskningen i projektet. Rapporten består av en sammanhållande inledning, 
en kappa, och fem olika artiklar. Beathe Due, Pirjo Elovaara och Christina Mörtberg står för de olika 
bidragen. 

Det är vår förhoppning att resultaten från projektet både kan fungera som inspirationskälla för 
framtida genusforskning och också bidra i policyprocesser för dem som formar framtida IT-politiska 
strategier både på en nationell och också på en nordisk nivå. 

Det är många som bidragit och gjort projektet möjligt. Vi tackar Solveig Bergman, Fride Eeg-
Henriksen, Pirjo Elovaara, Salvör Gissurardóttir, Beatrice Halsaa, Nina Jon, Guro Karstensen, Eva 
Magnusson, Tanja Storsul, Lotta Strandberg, Guri Verne och samtliga deltagare i det nordisk-baltisk-
nordvästryska forskar- och forskarutbildningsnätverket Information Technology, Transnational 
Democracy and Gender. 
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Del I 
Introduktion 





1  Med IT och kön som prisma i studier av nordiska 
IT-policies

Christina Mörtberg och Beathe Due 

Inledning 

Varför är kön och IT intressant? Hur pratar människor om kvinnor (eller flickor), män (eller 
pojkar) och IT? Vilka föreställningar har människor om kvinnor (flickor) och män (pojkar) och 
IT? Varför är det intressant att fokusera kön och IT också under 2000-talet? Varför överlever 
stereotypa föreställningar om kvinnor (flickor), män (pojkar) och IT trots att forskning, 
rapporter och människors levda erfarenheter visar på variation och mångfald? 

Vi ser kön och IT som intressant prisma för att informationsteknologin i sig bär på 
många förhoppningar och visioner. Relationen kan synliggöra det som sorterats både in och 
också ut, eller visa på sådant som inte sagts (skrivits) trots visioner om inkludering av alla. Det 
finns många idéhistoriska traditioner invävda i myterna eller visionerna om IT som t.ex. 
drömmar om demokratiska världar, att teknologin ska främja landets tillväxt och välstånd, att 
det ska föra landet till frontlinjen i teknologisk utveckling. Det är en konsekvens av det 
moderna projektet och dess teknikoptimism eller teknologiska determinism.  

En innebörd av informationsteknologi och kön går att finna i programförslaget 
Nordiskt jämställdhetssamarbete, Nordiska ministerrådet. I kapitel 3.3 sid. 14 står följande: 

”Undersökningar i Norden visar att färre flickor än pojkar har tillgång till den nya teknologin 
och att flickor är långt mindre intresserade av IT. Det har också visat sig en tendens till att 
pojkar är särskilt upptagna av de tekniska aspekterna av IT medan flickorna är mera 
intresserade av bruket av Internet som kommunikationskanal.”1

Den här typen av diagnoser som förklaringar till ojämlikheten inom IT-området förekommer i 
olika sammanhang. Jämställdhetsprogram presenterar ofta en mer eller mindre påtaglig 
förklaring av problemet som programmen syftar till att lösa. Förutsättningar och antaganden tas 
för givna i diagnoserna av problemet och beroende på hur problemet t.ex. med en låg andel 
kvinnor inom IT-området representeras, är speciella lösningar tänkbara. I vissa konstruktioner 
av problemet förblir vissa frågor oproblematiska. Det kan innebära att möjligheter för 
förändringar begränsas (Bacchi 1999, Magnusson 2000). 

Berättelser om kvinnor (flickor), män (pojkar) och IT (om)skapas i olika sammanhang i 
vardagslivet. En mångfald av berättelser existerar samtidigt. Trots det finns tendenser till 
reduceringar genom att kvinnor, män, flickor och pojkar skapas som enhetliga kategorier med 
divergerande intressen i likhet med exemplet ovan. Diskursen om könsskillnad är påtaglig trots 
att forskning presenterat andra verkligheter. Variation och mångfald har haft svårigheter i 
konkurrensen om definitionsutrymmet och har därför marginaliserats. Att kategorisera innebär 
ett sättande av gränser. Men varför överlever vissa och får/ges tolkningsföreträde framför andra. 
Kategorier som används är inte oskyldiga eftersom de sätter gränser och påverkar människors 
tankar och föreställningar. Det är alltså av vikt att se att allt inte får plats eftersom 
kategoriseringar är beroende av när, var och vem som utför arbetet att skapa kategorier (Lykke 
et al 2000). Idag finns nordisk forskning som visar på variationer mellan kvinnors och mäns 
intresse och bruk av IT (se t.ex. Mörtberg 1997, Vehviläinen 1997, 2004, Lie et al 2003, 

                                                
1  http://www.norden.org/gender/n-jam-arb/sk/samprogsvensk.asp (2004-12-09, kl. 15.00). 
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Elovaara 2004). Forskning har också visat att kvinnor finner glädje i teknologi och tekniska 
artefakter (Udén 2001, Corenliussen 2003). I ett till synes rutinartat och enkelt arbete som 
kundservice vid ett call-center kan informationsteknologi bidra till lust och glädje i arbetet 
(Korvajärvi 2004).

Men hur ska vi prata och skriva om kön, jämställdhet, kvinnor, män, flickor och 
pojkar på ett mer varierande sätt för att inte reproducera givna och förenklade bilder av 
relationen kön och IT? Många olika berättelser med varierande betydelser, innebörder och 
erfarenheter komprimeras och förenklas för att få plats i handlings- och strategiplaner om IT. I 
processen sker förhandlingar och översättningar varigenom olika saker sorteras in och andra 
sorteras ut (Bowker & Star 1999). Utmaningen ligger alltså i att skapa rum för mångfald. 
Kategoriseringar är förmodligen nödvändiga men kanske kan de brukas på ett mer varierande 
och öppet sätt för inte återskapa något som en gång givet. ”Språket är vårt sätt att tillägna oss 
och hantera världen, d.v.s. att ge mening” (Ramírez 1995:22). Språkets konstitutiva roll gör att 
vi skapar vår värld genom språket (Hutcheon, 1989). Mening skapas genom språket och 
begrepp som samhället, marknaden, lokal samhället kan medverka i att osynliggöra variation 
och mångfald.  I IT-rapporter och policies står individer i väldigt hög grad i fokus vilket leder 
till frågan vems premisser som är rådande? När vi ser på dagens rådande premisser gör sig också 
politiska frågorna gällande. Vi frågar därför: Vems premisser råder när policy dokument talar 
om medborgare som konsumenter och i hög grad använder begrepp som ”marknad”? IT och 
kön handlar alltså inte bara om jämställdhet utan också om rådande politiska ideologier.  

Syfte och disposition 

Projektets syfte har varit att studera både hur det politiska budskapet om ett informations-
samhälle för alla framställs och också sambanden mellan politisk retorik och förståelser av 
informationsteknologi och kön.  Analyser har genomförts av finska, norska, svenska och 
nordiska IT-politiska dokument. Det nordiska har valts för att spegla det nationella i det 
nordiska. Vi har valt att analysera IT-policies i Sverige och Norge eftersom länderna haft en 
aktivare jämställdhetspolitik inom området IT och kön med många olika projekt och 
kampanjer för att öka andelen kvinnor inom IT-området.  Finland har inte i lika hög grad som 
Sverige och Norge genomfört projekt och kampanjer för att öka andelen kvinnor inom IT-
området. Därför har vi valt Finland som en kontrast till de övriga länderna.  

Vi presenterar först några central drag i nationella och nordiska IT-strategier och 
policies. Sedan följer en diskussion om begrepp som vi fokuserat som kön, jämställdhet, 
medborgare, informationsteknologi och informations/kunskapssamhälle. Slutligen presenterar 
vi kortfattat artiklarna som bildar den andra delen i rapporten; Kön och IT. 

Det nationella och det nordiska i fokus 

Medborgarna i de nordiska länderna har i hög grad tillgång till mobiltelefoni, datorer och 
internet. Teknologier som aktualiserar och är kännetecken för skapandet av 
informationssamhällen. Den nordiska strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:725, hävdar att 
takten i utvecklingen av informationsteknologi är likartad i länderna. Länderna kommer därför 
att få likartade problem; både positiva och också negativa.   

Finland 

Finland och dess väg till ett IT-samhälle beskrivs ofta i termer av succé.  Systematiska satsningar 
på vetenskap, teknologi och innovation genom en innovationsstrategi har bidragit till Finlands 
framskjutna position inom IT-området. Annat som bidragit är att Finland redan på 1980-talet 
tog utgångspunkt i kunskaps- och teknologiutveckling istället för utgångspunkt i kostnader och 
kostnadseffektiviseringar som sådana (Heiskanen 2004).  Heikki Patomäki (2003) skriver i en 
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recension av Manuel Castells och Pekka Himanens bok The Information Society and the Welfare 
State: The Finnish Model, att bokens huvudbudskap är framhållandet av Finland som en 
alternativ modell till den amerikanska ekonomiska modellen. Finland har varumärken som 
NOKIA och Linux, varumärken som är kända i hela världen. Infrastrukturen fungerar bra och 
har byggts ut samt anpassats till informationsteknologins behov. Staten har fortfarande en 
nyckelroll i den ekonomiska utvecklingen.  Patomäki kritiserar Castells och Himanen för att de 
presenterar Finland som en modell baserad på dess välfärdssystem trots att landet hämtat sina 
modeller från andra länder och därmed har mer karaktären av en hybrid. Författarna bortser 
också, enligt Patomäki, från ökade ojämlikheter som ökat sedan slutet av 1990-talet. Vi har inte 
för avsikt att diskutera Castells eller Himanens och Patomäkis ståndpunkter utan ovanstående 
beskrivningar ska illustrera hur Finlands utveckling till ett informationssamhälle konstrueras och 
konstitueras som berättelser om framgång. Men att också kritiska positioner existerar. 

Finlands första IT-strategi, "Suomi tietoyhteiskunta", formulerades 1995 av en 
utredning som till en början var väldigt fokuserad på teknologiska frågor. Utredarnas uppgift 
kom dock att vidgas genom influenser från både den dåtida amerikanska strategin och också 
diskussioner som påbörjats på EU-nivå (Heiskanen 2004). Tuula Heiskanen (ibid.) framhåller 
att senare års strategier både beaktar teknologiska och sociala frågor. Många olika intressenter 
både på nationell och också på lokal nivå har deltagit i formulerandet av senare års strategier. I 
september 2003 tillsatte den finska regeringen Rådet för informationssamhället med en 
mandattid fram till regeringsperiodens utgång.2 Rådet har en koordinerande och förhandlande 
funktion med statsministern som ordförande. I april 2004 beslutade den finska regeringen om 
strategin för IT-politiken – Regeringens politikprogram, Informationssamhället.3 Programmet 
har följande syfte:  

”att öka konkurrenskraften och produktiviteten, den sociala och regionala jämlikheten samt 
medborgarnas välstånd och livskvalitet genom nyttjande av data- och 
kommunikationstekniken i samhället. Genom programmet strävar man också efter att bibehålla 
Finlands ställning som en av de ledande producenterna och användarna av data- och 
kommunikationstekniken.” (sid. 1). 

Ett av effektmålen med programmet är att bevara Finlands topplacering i jämförelse med andra 
länder. Den finländska IT-politiken ska också kunna påverka internationell utveckling (se sid. 
2). Medborgarnas tillgänglighet och färdigheter ska tryggas genom ett andra effektmål:  

”Alla medborgare har tillfälle att utnyttja informationssamhällets tjänster oberoende av 
bostadsort och social ställning” (sid. 2). 

och 
”Alla medborgare har möjlighet att inhämta de grundläggande färdigheter i datateknik som 
lämpar sig för deras respektive livssituation, medieläskunnighet samt beredskap att anlita 
informationssamhällets tjänster” (sid. 4). 

Informationssamhället kräver snabba och säkra kommunikationsnät. Samtidigt betonar strategi-
gruppen att säkerhetsfrågor måste prioriteras. Medborgare som inte har datorer i hemmet ska 
kunna få tillgång via allmänna servicediskar. Att alla ska beredas färdigheter för att inte 
exkluderas i informationssamhället framgår också i den nordiska kartläggningen av vuxnas 
tillgång till informationsteknologi. Det finska undervisningsministeriet har genomfört olika 
projekt riktade till medelålders vuxna, arbetslösa, pensionärer, äldre och människor med 
särskilda behov som invandrare och handikappade.4 Den finska IT-strategin diskuterar inte 
frågor om jämställdhet eftersom kvinnor och män förutsätts vara jämställda.  

                                                
2  http://www.statsradet.fi/vn/liston/base.lsp?r=41389&k=sv (2004-11-20,  kl. 16.23) 
3  http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/sv/42828.pdf (2004-11-20,  kl. 16.23) 
4  Projekten är beskrivna i rapporten Kartlegging om voksnes tilgang til IKT,  se www.norden.org/uddannelse/sk/publikationer.asp 
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Norge 

Den norska eNorge 2005 rapporten presenterades i maj 2002 av dåvarande närings- och 
handelsminister Ansgar Gabrielsen. I rapporten presenteras regeringens överordnade IT-politik 
för kommande tre år, alltså fram till 2005. Det fortsatta arbetet med IT-politiska strategier har 
övergått till moderniseringsdepartementet som leds av IT- och moderniseringsministern 
Morten Andreas Meyer. I den norska IT-rapporten är IT- och näringslivspolitik väldigt nära 
knutna till varandra. Det är en uttalad målsättning att modernisera den norska offentliga 
sektorn. Som Morten Andreas Meyer framställer det, ska moderniseringen realiseras genom 
förenklingar:  

”En samling av IT-politikken i det nye moderniseringsdepartementet gir muligheter til raskere 
å etablere effektive og publikumsvennlige IT-løsninger i det offentlige, sier moderniserings-
ministeren." 

”Jeg ser IT som nøkkelen både i det statlige moderniseringsarbeidet og for å skape økt 
oppslutning om moderniserings- og forenklingsarbeidet i befolkningen, sier Meyer.”5

Den nära kopplingen mellan IT, handel (näringsliv) och förenklingar aktualiserar premisserna 
för norsk IT-politik. I den norska rapporten blandas begrepp som “borger”, “individ” och 
“konsument”. Begrepp som inte bör blandas utan en utförligare diskussion om deras olika 
innebörder. Om begreppsanvändningen relateras till förenklingar är det en utmaning att skapa 
utrymme för mångfald. Förenklingar är väldigt påtagligt i hur kvinnor och män presenteras. 
Stereotypa föreställningar om kön bidrar troligen inte i skapandet av mångfald.  

I ett norsk politiskt sammanhang finns önskemål om att fler kvinnor genomgår högre 
IT-utbildning. Det betraktas som ett problem att kvinnorna är få inom utbildningsområdet. På 
så sätt framställer eNorge 2005 rapporten genomgående kvinnor (flickor) på ett sätt, och män 
(pojkar) på ett annat:  

“Kvinnelige lærere i grunnskolen synes å undervurdere sine ferdigheter, mens guttene i 
grunnskolen overvurderer ferdighetene” (eNorge2005).  

Vid ett seminarium med temat Kjønn og IKT, den 1 november 2004, organiserat av 
Utdannings- og forskningsdepartementet, var IT och utbildning ett genomgående tema. Ett 
flertal av de exempel som presenterades vid seminariet hade ett liknande förhållningssätt som 
det i citatet ovan. Det är en utmaning att riva ner stereotypa föreställningar och de 
utmaningarna måste kanske mötas utanför ramen för en IT-politik som fokuserar näringsliv 
och förenklingar. Mer mångfaldiga förståelser av kön utmanar könskonstruktioner i politiska 
dokument (Corneliussen 2003, Jøsok Gansmo 2002). Hur IT och kön framställs i politiska IT-
strategier kan fungera som prisma av rådande politiska strategier. Det blir tydligt i stereotypa 
framställningar av kön samt i visioner om ett modernt IT-samhälle. Där framställningar om ett 
”förenklingsarbete” inte utan vidare behöver vara det enklaste.  

Sverige

Den svenska IT-politiken blommade åter upp på 1990-talet med Carl Bildt som statsminister 
genom bildandet av IT-kommissionen (Se Atlestam 1995, Mörtberg 1997). Socialdemokratiska 
regeringar har lämnat två propositioner till riksdagen under 1990-talet: Åtgärder för att bredda och 
utveckla användningen av informationsteknik (Prop. 1995/96:125); Ett informationssamhälle för alla
(Prop. 1999/2000:86). Jämställdhetsfrågor behandlades väldigt övergripande i den senaste 
propositionen med hänvisning till att en särskild utredning skulle tillsättas. En sådan initierades 
och betänkanden från Rådet för jämställdhet som rör frågor om transport och IT överlämnades 
till regeringen 2002.6 Vad har hänt i Sverige sedan propositionen antogs och efter JÄMIT:s 
slutbetänkande? Regeringen har bl.a. tillsatt en IT-politisk strategigrupp och en utredning som 
                                                
5  http://www.odin.dep.no/mod/norsk/002001-991409/dok-bn.html 
6  Christina Mörtberg deltog i utredningen fram till 15 januari 2001. 
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benämns den svenska 24-timmars delegationen.  I juni 2004 lämnade strategigruppen en del-
rapport till regeringen.7 Gruppen fokuserar fyra områden: IT och tillväxt; tillgänglighet och 
tillit; IT inom vård och omsorg samt IT inom skola och lärande. I direktiven står att: 

”IT-politikens inriktning är att främja tillväxt, sysselsättning, regional utveckling, demokrati 
och rättvisa, livskvalitet, jämställdhet och mångfald, effektiv förvaltning samt ett hållbart 
samhälle” 

Gruppen har formulerat och antagit både en vision och också kort- och långsiktiga mål. I 
visionen uttrycks intentioner om att IT-politiken ska var en naturlig del i det svenska 
samhällets utvecklingspolitik, ingå inom samtliga politikområden och IT-frågor ska beaktas i 
beslut på liknade sätt som ekonomiska och juridiska frågor.  Ett av de kortsiktiga målen är att 
”stimulera en demokratisk debatt om det framväxande informationssamhället”. I lägesrapporten 
skapas medborgarskap som en relativt enhetlig kategori, men vissa nyanseringar finns genom 
subjektspositioner som ”medborgare med särskilda behov som t.ex. funktionshindrade, barn 
och äldre” samt ”medborgare/patienter”. Kön/genus och jämställdhet ger inte några träffar vid 
sökningar i dokumentet. I gruppen för IT i skolan och lärande framgår att diskussioner förts 
om likvärdighetsperspektiv; IT som stöd för ett kunskapssamhälle för alla.  Huruvida 
jämställdhet och kön kommer att beaktas i den IT-politiska gruppens arbete är svårt att avgöra 
utifrån rapporten.  

Den svenska 24-timmars delegationen överlämnade ett delbetänkande E-tjänster för alla 
i maj 2004, SOU 2004:568 till regeringen. Eftersom vi inte analyserat policydokumentet i sin 
helhet kommer endast påtagliga aspekter att redovisas. Vi ser en tendens till att medborgare 
ersatts med individ. Det illustrerar vi genom en jämförelse av hur kommittédirektivet återges i 
delbetänkandet. Det här skriver utredningen: 

”identifiera områden i offentliga sektor där elektroniska tjänster har en potential att skapa stor 
nytta för enskilda individer och företag samt effektivisera offentlig sektorn, men där det finns 
hinder som behöver undanröjas eller skäl att påskynda utvecklingen samt ta initiativ till 
åtgärder för att driva på utvecklingen inom dessa områden.”(SOU 2004:56, sid. 55, vår 
kursivering)  

och så här står det i kommittédirektivet:  

”identifiera områden i offentlig sektor där elektroniska tjänster har en potential att skapa stor 
nytta för medborgare och företag samt effektivisera offentlig sektor, men där det finns hinder som 
behöver undanröjas eller skäl att påskynda utvecklingen samt ta initiativ till åtgärder för att 
driva på ut-vecklingen inom dessa områden (SOU 2004:56, sid. 70, vår kursivering). 

Direktivet använder alltså begreppet medborgare som ändrats till enskilda individer av 
utredarna. Olika innebörder skapas i direktivet och av 24-timmars delegationen. I en artikel 
Regeringen skapar ett informationssamhälle åt alla i den svenska dagstidningen Norrköpings 
Tidningar från den 6 augusti 20049, skriver Gunnar Lund, f.d. minister för internationell 
ekonomi och finansmarknader, om elektronisk förvaltning eller den så kallade 24-timmars-
myndigheten. ”Begreppet står för elektronisk tillgänglighet till myndigheter dygnet runt och 
symboliserar en modern förvaltning som sätter den enskilde medborgarens behov i centrum” 
och vidare ”24-timmarsmyndigheten ska förenkla kontakterna för medborgare och företag 
med förvaltningen.” Den f.d. ansvarige ministern och medlemmarna i den offentliga 
utredningen tycks ha olika positioner i förhållande till begreppen medborgare och individ.  

Livssituationsbegreppet är centralt i delbetänkandet samt för det fortsatta arbetet. 
Delegationen kommer att undersöka e-tjänster relaterade till olika livssituationer. I 
användningen av begreppet finns subjektspositioner som arbetssökande, elev, flyttande, 
företagare, förälder, löntagare, pensionär, student, vård- och omsorgsbehövande, och 
värnpliktig. Delegationens ambition är att till 2006 kunna initiera tjänster inom ett antal 

                                                
7  http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/62/23/249730f8.pdf (2004-09-07, 11.00) 
8  http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/23/19/95d852b3.pdf (2004-12-09, kl. 14.00). 
9  http://www.regeringen.se/sb/d/3213/a/28072 (2004-11-18, kl. 11.30) 
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livssituationer. Frågor om jämställdhet mellan kvinnor och män behandlas inte i delbetänkandet 
utan finns samlat under rubriken Övriga arbetsuppgifter för delegationen.  

Trots att jämställdhet anges i direktiven tycks frågan ha prioriterats ner i arbetet så här 
långt.  Gender mainstreaming är en strategi som den svenska regeringen antagit vilket gör att 
jämställdhetsanalyser borde ha genomförts både i strategigruppens arbete och också i 24-timmar 
delegationens arbete (Runardotter och Mörtberg 2004). Frågan vi ställer, har vi råd med 
jämställdhetsfrågor endast i tider av expansion, dvs. i en tid när IT-branschen blomstrade? 

Det nordiska – några gemensamma drag 

Ett mångårigt nordiskt samarbete kan användas för att i en globaliserad värld föra fram nordiska 
synpunkter. I nordiska policydokument ses teknologi och teknologisk utveckling både som en 
drivkraft för globalisering och också som förändrare av människors vardagsliv. De nordiska 
länderna bör söka samverkansformer för att bevara och stärka ländernas framgångar inom 
informations- och bioteknologiområdena. Det kan åstadkommas genom gemensamma lös-
ningar, standards och regelverk. Medborgarna i de nordiska länderna har i hög grad tillgång till 
mobiltelefoni, datorer och internet; teknologier som präglar samhällsutvecklingen och 
medborgarnas vardagsliv.  

Informationsteknologi utvecklas i en ganska likartad takt och därför kommer 
problemen att bli likartade. Problem som är både positiva och också negativa. Andra likartade 
drag är att länderna utmärks av en hög grad av teknikoptimism. De senaste åren har 
utvecklingstakten i IT-branschen varit lägre men synen på teknologi som drivkraft för 
utveckling och tillväxt finns kvar. I IT-policies uttrycks också visioner om att involvera alla när 
det nordiska informations- eller kunskapssamhället ska formas. Både en ökad tillgänglighet till 
teknologin och också att människor ska beredas möjligheter att skaffa sig färdigheter för att 
kunna bruka teknologin står i fokus. Med hjälp av begreppet digitala klyftor diskuterar man 
risker med marginaliseringar. Rättighetsdiskursen med lösningar om en ökad tillgänglighet 
dominerar IT-policies. Ökad tillgänglighet är också utgångspunkt i olika projekt och åtgärder 
som vidtagits i de nordiska länderna. Det är också något som framgår i rapporten Kartlegging om 
voksnes tilgang til IKT. Målsättningen i samtliga nordiska länder är att skapa förutsättningar för 
en ökad IT-kompetens och därigenom nå målet om att kunna involvera alla. 
Rättviseargumentet har alltså en central plats i nordiska IT-policies och rättvisa uttrycks i 
termer av allas tillgänglighet och förmåga att bruka teknologin. Frågan vi har ställt i de olika 
bidragen är huruvida en rättvis tillgång skapar aktiva medborgare men också hur kön och 
jämställdhet vävs in i visioner om allas deltagande.  

Den nordiska strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:725, antogs av Nordiska rådet 
i oktober 2002.10 En slutprodukt som är ett resultat av förhandlingar och överväganden i olika 
sammanhang och med många olika aktörer och intressenter. Slutprodukten är en konsensus 
produkt vilket är en förutsättning för att samtliga länder ska kunna acceptera och anta den. När 
konsensus skapas kan variation och mångfald gå förlorade och bli osynliga. En grupp kvinno- 
och könsforskare lämnade via Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning in ett 
remissyttrande till rapporten från Vismanpanelen. I den ingick också ett yttrande om kön och 
teknologi.11  Det tycks dock inte ha lämnat några avtryck i Nordiska ministerrådet strategi- och 
handlingsplan för IT eftersom den domineras av könsneutralitetsprincipen. En princip som 
bygger på ideologin om att kön inte har någon betydelse. Gender mainstreaming har antagits 
av de nordiska länderna men strategin har inte integrerats i handlings- och strategiplanen för 
IT. 

Likheter och skillnader mellan länderna 

De genomförda analyserna visade både på likheter och också på skillnader mellan länderna. 
Den finska, norska, svenska men också den nordiska handlings- och strategiplanen bär på 

                                                
10  http://www.norden.org/it/sk/03_1_MR-IT_Strategi_og_HP-FINAL.pdf (2004-12-09, kl. 13.45), 

http://www.norden.org/nr/2-6-5-rek/sk/2002/31-2002.pdf 8 (2004-12-09, kl. 13.50). 
11  Christina Mörtberg formulerade yttrandet om kön och teknologi. 
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visioner om att inkludera alla. Rättviseargumentet har därför dominerat både de nationella och 
också den nordiska strategi- och handlingsplanen. Analyserna visar också likheter i hur 
teknologi betraktas och skapas. Den framställs många gånger som en autonom kraft som formar 
sin egen väg, andra gånger tas den för given. Det finns alltså få problematiseringar av 
teknologin annat än i frågor om tillgänglighet. Länderna uttrycker en önskan och framhåller 
också att de ligger i frontlinjen i frågor om befolkningens användning och innehav av 
informationsteknologier. Andra likheter är att medborgare används på en generell övergripande 
nivå utan problematiseringar i mer specifika termer. Dessutom blandas begrepp som 
medborgare, konsumenter, klienter och individer. Det finns också vissa tendenser till att 
begreppen används synonymt.  

Ett exempel är hur den finska regeringen framhåller kundorientering som 
förutsättningar för modernisering av offentlig förvaltning samtidigt som man använder 
begreppet medborgare. I den svenska regeringens direktiv till utredningen om digital 
förvaltning betonas också nyttan för medborgare. Utredarna har dock ersatt medborgare med 
enskilda individer när de återger direktivet. Annat som också varit gemensamt och påtagligt i 
analyserna av policydokumenten är hur länderna framställt sig i frontlinjen i utveckling och 
användning av IT. Det kommer i uttryck i hur de med statistik vill visa hur nationen ligger i 
topp i användning och tillgång till IT och internet. Det har gett oss en känsla av tävlingar på en 
sportsarena. Med sådana föreställningar frågar vi: Vem och hur ”dopar” sig länderna sig i 
skapandet av sin självbild och identitet? 

Kategorier sorterar in och ut  

Människor använder klassificeringar och kategoriseringar för att strukturera och organisera sin 
omvärld. De används också för att dela in discipliner, teoretiska och metodologiska positioner 
och datamaterial. Exempel på kategorier inom forskningsområdet kön och IT är kvinnor, män, 
flickor och pojkar. Att kategorisera är alltså ett görande och handlande samtidigt som det är ett 
gränssättande.  Det påverkar människors sätt att tänka liksom också vad vi ser och inte ser. 
Begrepp och kategorier som brukas i vardagslivet tenderar att tas för givna och brukas som om 
de vore ”naturliga”. Kulturgeografen Gunnar Olsson (1991:132) skriver följande:  

”I take understanding not to be in the crossing of boundaries but rather in staying right at 
them. Every experience occurs on the border, for at the center everything is so natural that it 
goes unnoticed.  To be at a limit is consequently to have moved from the acceptability of the 
taken-for-granted to the forbidden of the taboo. To be suspended in that position is to hang in 
the crevice between categories, to refuse the security of being caught. Rebel instead of 
revolution.”

Kategorier och kategoriseringar har varit i fokus genom prismat kön och IT. Vi diskuterar här 
hur kön, jämställdhet, medborgare, IT, och informationssamhälle/kunskapssamhälle 
konstruerats och konstituerats i analyserade IT-policies.  

Kön och jämställdhet 

Forskning har bidragit till att skapa mer pluralistiska förståelser av relationen kön och teknologi. 
Judy Wajcman (2000:460) skriver att: 

“we now have a much more complex understanding of gender, of technology and of the 
mutually constitutive relationship between them. Increasingly, we now work from the basis 
that neither masculinity, femininity nor technology are fixed, unitary categories, but that they 
contain multiple possibilities and are constructed in relation to each other.”  

Komplexa förståelser av kön och teknologi saknas i IT-policies som analyserats. Den nordiska 
är skriven i enlighet med könsneutralitetsprincipen. Utgångspunkt i policydokumenten är alltså 
principen om att kön inte har någon betydelse. Därmed osynliggörs existerande köns-
maktssystem och dess betydelse i formandet av informationsteknologi och informations-
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samhällen. Det är inte alltför ovanligt att specifika grupper av män ses som norm i 
könsneutralitetsprincipen (se t.ex. Magnusson 1998). I den nationella finska strategin förutsätts 
att kvinnor och män är jämställda. Existerande ojämlikheter eller hur kön formas och formar 
olika projekt, definitioner av IT och människors aktörskap artikuleras inte (Vehviläinen 2004).  
Om diskussioner om kön läses i ljuset av visioner om förenklingar kan visionen sägas vara 
uppfylld. I den norska IT-strategin finns det utrymme för flickor, pojkar, kvinnor och män 
men dock endast som varandras motsatser. Variationer inom kategorierna saknas i strategin.  

I Sverige tillsattes i början på 2000-talet en utredning för att undersöka frågor om jäm-
ställdhet inom IT-området. I senare svenska policydokument som IT-strategigruppens 
delrapport och e-tjänster för offentlig förvaltning tycks jämställdhet vara marginaliserad. De 
finska och den nordiska är däremot skrivna enligt könsneutralitetsprincipen, en diskurs där kön 
inte har någon betydelse. En konsekvens av de nordiska ländernas jämställdhetspolitik är att det 
inte existerar några formella hinder för kvinnor att välja områden som tidigare dominerats av 
män. Eliminerandet av formella hinder har syftat till att ge kvinnor och män samma rättigheter 
att nyttja samhällets resurser som t.ex. utbildningar och yrken inom IT-området. Däremot har 
visioner och vilka förändringar som jämställdhet skulle bidra till, inte varit lika påtagliga. Birte 
Siim (2000) menar att det finns tendenser till att överdriva kvinnors möjligheter till 
förändringar. Hon skriver:  

”The quota system secures an equal representation of women, but it does not address the 
question of how to change the asymmetrical power relations between men and women or the 
need to create new political identities and new solidarities” (Siim 2000:38). 

De nordiska länderna har antagit gender mainstreaming som strategi. Därför hade vi förväntat 
att strategin också satt sina spår i policyprocesser och de slutliga dokumenten som rör IT-
politik. Den tycks dock inte ha lämnat några större avtryck i nordiska IT-policies. Vi frågar oss 
också om det endast är i tider av expansion som vi har råd med jämställdhet. Det är påtagligt i 
det svenska IT-strategiska arbetet och utredningen om elektroniska tjänster i offentlig 
förvaltning. Den senare är en sektor som många kvinnor arbetar i. Könsneutralitetsprincipen 
var påtaglig i både det finska och också den nordiska strategi- och handlingsplanen, en rådande 
norm som eliminerar alla ojämlikheter och avvikelser och riskerar att bilda standard för vad 
medborgare är. Utmaningen menar vi ligger i att finna språk och begrepp som kan hålla liv i 
mångfald och inte ta ting för givet. Relationen kön och IT som prisma kan brukas inte bara för 
att peka på ojämlikheter utan också för problematiseringar av rådande politiska ideologier och 
därmed vilka framtider vi vill forma. Om diskussioner om kön läses i ljuset av förenklingar kan 
visionen ses som uppfylld. I den norska IT-strategin ges det rum för flickor, pojkar, kvinnor 
och män med utgångspunkt i föreställningar om att kategorierna är varandras motsatser. 
Variationer inom kategorierna får inte något utrymme. 

Medborgarskap 

Medborgarskap används på en generell nivå i samtliga analyserade IT-policies. Däremot saknas 
problematiseringar på en mer specifik nivå, det vill säga det saknas kopplingar mellan en 
generell användning av begreppet medborgare och det specifika, alltså hur maktasymmetrier 
som kön är invävda och påverkar människors förutsättningar för utövandet av ett aktivt med-
borgarskap. Begrepp som konsumenter, klienter och kunder används också. Ibland som 
synonymer till medborgarskap, andra gånger är det mer otydligt om de används synonymt. 
Aktörskap (agency) ser vi som ett centralt begrepp i diskussioner och analyser av IT-policies 
och som en möjlig brygga för att länka samman det sociala och det politiska medborgarskapet. I 
ett av bidragen frågar vi också om medborgarna är aktörer eller konsumenter. Vi har inspirerats 
av Ruth Listers (1997:38) definition av aktörskap, dvs. att se det som ’a conscious capacity to 
choose and act at a personal and political level’. 

Birte Siim (2000) gör, i boken Gender and Citizenship: politics and agency in France, 
Britain and Denmark, en genomgång av olika modeller och perspektiv av medborgarskap. Den 
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klassiska modellen som T. H. Marshall12 utvecklat har inspirerat senare tiders diskussioner och 
forskning om medborgarskap (ibid.). Den feministiska kritiken har i huvudsak fokuserat två 
ting; den abstrakta unversialismen och åtskillnaden mellan det privata och det offentliga.  
Feministiska visioner om medborgarskap möjliggör återskapandet av länken mellan socialt och 
politiskt medborgarskap (Mouffe 1992a, Mouffe 1992b, Lister 1997, Siim 2000). Vi kommer 
inte att redovisa alla olika positioner utan hänvisar till Siim för en utförligare undersökning. 
Däremot presenterar vi hennes feministiska indelning i problematiseringar av medborgarskap. 
Siim formulerar tre olika modeller. Den första är Carole Patemans patriarkatsmodell som 
ifrågasätter kvinnors fulla medborgarskap. Modellen var en radikal kritik av det universella 
medborgarskapet som använts inom klassisk politisk teoribildning.  Patemans undersökningar 
av moderskapet resulterade i slutsatser om giftermålet som rot till kvinnors underordning. 
Kvinnors sexualitet och arbete kontrolleras av mannen både i familjen och också på 
arbetsmarknaden. Det patriarkala faderskapet har ersatts av en ny regim baserad på män som 
’bröder’ som utestänger kvinnor från den offentliga arenan. I ett nordiskt sammanhang har 
innebörden av moderskap förändrats bl.a. genom offentlig barnomsorg som ett resultat av 
välfärdssystemet. Både kvinnor och män har idag i hög grad både ansvar och också identiteter 
som föräldrar. Detsamma gäller också medborgarskap och lönearbete. Kvinnor spelar också en 
annan roll i politiken och som Siim (ibid.) poängterar är kvinnor idag integrerade i den 
politiska eliten.

Moderskap och omsorg är i fokus för den andra modellen; ”maternal-communitarian”. 
Den är baserad på skillnader mellan kvinnor och män. Modellen idealiserar kvinnors 
erfarenheter som mödrar samtidigt som den reducerar kvinnors politiska deltagande till 
modrandet. Modellen antar också att alla kvinnor är mödrar och modrar. En kritik som 
framförts är att relationen mor-barn jämställs med relationen medborgare-medborgare. Mary 
Dietz (1992) och också Siim menar att relationerna inte kan jämställas eftersom den första är 
baserad på intimitet, ojämlikhet och avskildhet. Den andra på jämlikhet, distans och 
inkludering. Pluralism och deltagande demokrati utmärker den tredje modellen; feministisk 
pluralism. Det pluralistiska kan i en nordisk kontext ses i kvinnors och mäns många olika 
funktioner som medborgare och också att gränserna mellan de privata och det offentliga i hög 
grad har förlorat sina könade betydelser. Feministisk pluralism kan beskrivas genom tre 
element. Ett moraliskt som utgår från att kvinnor har olika värderingar och identiteter. Det 
politiska iscensätts på många olika arenor och det sociala får en politisk mening genom 
beaktandet av kön, etnicitet och ras (Phillips 1993 i Siim 2000). Målet är pluralism och 
mångfald samt skapandet av nya politiska identiteter och solidaritet. Feministisk pluralism 
fokuserar kvinnor som aktörer för utmaningar av medborgarskap. Men hur dessa visioner ska 
kunna realiseras råder inte någon enighet om. Det finns en tendens till att överdriva kvinnors 
potentialer att förändra existerande institutioner. Siim (2000:41) menar att:  

”The focus on participation tends to assume that participation and mobilisation will ’by 
themselves’ create gender equality”. 

Siim diskuterar också feministisk postmodernism/poststrukturalism och framhåller dess styrka 
genom att dekonstruera kvinnor och män som enhetliga essentialistiska kategorier. Hon ser en 
fara att aktörskap (agency) kan försvinna om dekonstruktion kommer att dominera. Siim 
argumenterar därför för en interaktion mellan diskurs, praktik och aktörskap. De enskilda 
bidragen har utgångspunkter i en kombination av det som Siim benämner feministisk-pluralism 
och poststrukturalistiska positioner.  

Återskapandet av länken mellan civila, sociala och politiska rättigheter är centralt i 
feministiska visioner om pluralism och medborgarskap. Vi menar också att det är centralt 
särskilt genom de individualiseringstendenser som kunnat skönjas i analyserade IT-policies och 
att begrepp som medborgare, konsumenter, kunder, klienter blandas och ibland också används 
synonymt. I det svenska delbetänkandet från 24 timmarsmyndigheten blir individperspektivet 

                                                
12  Modellen innehåller tre olika typer av rättigheter: civila, politiska och sociala. Den första rör individens frihet som t.ex. rätten 

att tala. Den andra rätten till självbestämmande och deltagande i utövandet av politisk makt. Den sociala innebär att 
medborgare bör garanteras en minsta nivå av social och ekonomisk välfärd (Siim 2000: 26). 



18 Mörtberg, Christina och Due, Beathe

väldigt påtagligt genom att utredarna ersatt begreppet medborgare med enskilda individer i 
återgivandet av kommittédirektivet.  

Informationsteknologi, informationssamhälle eller kunskapssamhälle 

Informationsteknologi, med integration av datateknik, kommunikationsteknik och multimedia, 
har gett fler tillämpningsområden, öppnar stora möjligheter men ställer också stora utmaningar 
på förändringar i våra vardagsliv. Forskning och utveckling inom IT-området har hög prioritet 
i de nordiska länderna. Informationsteknologi är inte något givet utan är något som utvecklas 
av människor som på olika sätt deltar i forskning och utveckling av den eller som använder 
tekniken. Utveckling och användning av den sker i förhandlingar mellan olika intressenter och 
deltagare och i dessa förhandlingar formas och formar både kön och teknik.  

Informationsteknologi skapar och förmedlar många drömmar. Judy Wajcman 
(2004:59) visar att förutom drömmar används starka ord som revolutioner. Wajcman uttrycker 
det på följande sätt: 

”[Indeed,] cyber-gurus from Nicholas Negroponte to Manuel Castells proclaim that the 
internet and cyberspace are bridging about a technological and social revolution.” 

Förhoppningar eller förväntningar om internet som en frihetskultur har uttrycks av Manuel 
Castells (Wajcman 2004). Men han diskuterar inte vem/vilka som ses som norm i en sådan 
kultur eller vem/vilka som har tolkningsföreträde i formandet av kulturen. Finska, norska och 
svenska IT-policies rymmer i hög grad inslag av teknologisk optimism eller teknologisk 
determinism. Teknologier tas som givna och ges därigenom karaktären som något autonomt 
det vill säga, något som driver utvecklingen framåt mot tillväxt och framgång. Den nordiska 
strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, har till skillnad från de nationella ersatt informa-
tionssamhälle med kunskapssamhälle med ambitionen att inkludera alla.   

Översättningar kan medföra både betydelseförskjutningar och också att nyanser går 
förlorade. I diskussioner om benämningar som informationssamhälle och informationsteknologi 
aktualiseras det genom de finska begreppen tietotekniikka och tietoyhteiskunta; på engelska 
knowledge technology och knowlegde society (Hearn 2004).  I ett engelskt sammanhang 
används information technology och information society (Heiskanen & Hearn 2004). 
Innebörderna är inte helt tydliga eftersom det svenska ordet information översätts med tieto, 
tiedotus, informaatio13. Det blir kanske än mer förvirrande genom att information och kunskap 
ibland används synonymt eller på sätt som gör att det inte framgår om de betraktas som 
synonymer. Information kan sökas för att användas i olika sammanhang, bearbetas, begrundas 
och vägas kritiskt. IT kan alltså brukas i sökningar av information och bidrar i 
kunskapsproduktionen utan att vara en synonym (Liedman 2001).  

De enskilda bidragen 

I inledningen ställde vi frågan: hur ska vi prata och skriva om kön, jämställdhet, kvinnor, män, 
flickor och pojkar på ett mer varierande sätt för att inte reproducera givna och förenklade 
bilder av relationen kön och IT?  De olika artiklarna ska fördjupa diskussionen och också peka 
på möjligheter till variation.  

I artikeln Hvem sin livskvalitet, kompetanse og konkurransekraft? Et lite blikk på en finsk IT-
strategi diskuterar Beathe Due strategidokumentets olika benämningar och begrepp som 
individ, klient, konsument och medborgare. Due frågar sig vilka konsekvenserna blir genom 
individualiseringar och förskjutningar från medborgare till konsumenter i ett finskt 
policydokument, Sitra 232. I förhållande till användning av begrepp är det inte givet vilka 
politiska förståelser som ligger till grund för sammanblandningen av begreppen. När är en 
person individ, klient, konsument eller medborgare?  

                                                
13  Se svensk-finskt lexikon: http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-fin (2004-12-03, kl. 17.05). 



Med IT och kön som prisma i studier av ... 19

Beathe Due undersöker i eNorge2005 – et IT-samfunn på markedsvilkår? vad det är som gör att 
brukare skapas som individer, medborgare, konsumenter och klienter. Samtidigt skapas 
samhällen och marknader som något enhetligt. Hon använder Hannah Arendts handlingsteori i 
utforskningar av de politiska rummen. Arendts perspektiv på senare års ideal om förutsägbarhet 
och beteende kan belysa kunskaper som ligger till grund för utarbetning av politiska 
strategidokument. Perspektiven kan ingå i diskussioner om huruvida detta också ligger till 
grund för premisser för visioner om ett IT-samhälle.  

I artikeln IT-politik och jämställdhetspolitik – ett möjligt äktenskap? undersöker Christina 
Mörtberg vilka förutsättningar och antagande som presenteras i ett jämställdhetspolitiskt och 
IT-politiskt dokument. Hon ställer följande frågor: Vilka förståelser är invävda eller tas förgivna 
i diagnoserna av problemen? Vad förblir oproblematiskt i diagnoserna av problemen? Vilka 
effekter skapas genom diagnoserna? Vad utesluts genom presenterade problembeskrivningar 
och föreslagna lösningar? Vad vill man förändra? Hur vill man förändra rådande ojämlikheter? 

Det fjärde bidraget i rapporten är Medborgare i en digital tid – aktörer eller konsumenter? I 
artikeln har Christina Mörtberg analyserat några nordiska IT-strategier. Hon diskuterar den 
dominerande rättvisediskursen, tillgänglighet till teknologi och färdigheter att använda den, och 
dess begränsningar. Könsneutralitetsprincipen dominerar analyserade strategidokument bl.a. 
genom att begreppet medborgare endast används på en generell nivå. Risker för 
marginaliseringar diskuteras i termer av digitala klyftor, dock utan problematiseringar av kön. 
Mörtberg frågar också varför gender mainstreaming, en strategi som de nordiska länderna 
antagit, inte satt några spår i analyserade policydokumenten.  

Rapporten avslutas med Pirjo Elovaaras och Christina Mörtbergs bidrag IT designers at 
the cross-road of multiple layers of sociomaterial relations. I artikeln diskuterar de hur svensk 
IT-politik har målsättningen att inkludera alla. Den omsorgstagande staten ska ge alla 
människor möjligheter att bruka IT i det digitala folkhemmet. Elovaara och Mörtberg 
diskuterar också tendenser till individualiseringar som kan skönjas i IT-propositionen. De frågar 
sig också vem och vilka som är designers och som ska designa ett IT-samhälle för alla?  
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Kön, jämställdhet, medborgare och IT 





2  Hvem sin livskvalitet, kompetanse og 
konkurransekraft? Et lite blikk på en finsk IT-strategi 

Beathe Due 

Innledning

Når det gjelder hvilket fokus som rettes mot tilgang og brukere er det flere paralleller mellom 
de nordiske strategiplanene. Særlig gjelder dette forestillingen om at dersom alle får tilgang og 
tar nye teknologier i bruk, vil det skape et demokratisk informasjons- og kunnskapssamfunn. 
Ved å se nærmere på denne forestillingen, blir temaet komplekst. Det handler om nye 
teknologier, om bruk, om demokrati og om samfunn, men også om dominerende 
forestillinger. Gjennom et lite blikk på en finsk IT-strategi14, er det verdt å spørre hva det er 
som gjør at brukere fremstilles ut fra ulike betydninger – som for eksempel individer, 
medborgere, konsumenter og klienter – når samfunnet ellers ikke blir fremstilt som noe annet 
enn et informasjons- og kunnskapssamfunn? Hva er det som gjør at forestillinger om 
informasjonssamfunnet blir fremstilt i entall i politiske strategirapporter? Dette belyser politiske 
og ideologiske spenningsfelt ettersom det spiller en rolle hvilke og hvem sine forestillinger om 
kunnskaper og informasjoner som er rådende. I tillegg belyser fremstillinger av bruk og bruker 
et tilsvarende spenningsfelt. Både i forhold til visjoner om bruk, brukere og om et 
informasjons- og kunnskapssamfunn benyttes begreper hvis betydninger på ingen måte kan sies 
å være nøytrale eller gitt på forhånd. At brukere har ulike roller i ulike situasjoner kan vitne 
om en forståelse av brukeres ulike posisjoner i ulike sammenhenger og kontekster. På den 
andre siden gjør anvendelsen av entallsformen i omtalen av informasjonssamfunnet at dette kan 
fremstå som et paradoks ettersom informasjonssamfunn er like mangfoldige som brukere og 
bruk (Elovaara 2004). 

Brukerne i et ”informasjonssamfunn” 

Fokuset på brukerne og forestillinger om demokrati knyttes gjennomgående til uuttalte 
forestillinger om markedet.  Dette blir tydelig i uttalelsen om hva som blir ansett å være finske 
myndigheters hovedoppgave: 

”Myndigheternas primära uppgift är att stärka demokratin, effektivera tillgången på information 
och medborgarnas möjligheter att påverka samhället genom att utveckla lagstiftning och 
procedurer samt tillämpa den potential som ligger i teknologin. Lagstiftningen och 
myndigheternas tillsyn garanterar också individen ett effektivt skydd av personuppgifter 
samtidigt som de stärker hans yttrandefrihet och position som konsument” (Sitra 232, s. 14).   

Utviklingen av et informasjons- og kunnskapssamfunn blir fremstilt som at det skal baseres på 
medborgernes, individenes og konsumentenes behov. Dette skal igjen føre til ”Livskvalitet, 
kompetens och konkurrenskraft”, som også er tittelen på strategirapporten. På samme måte 
som i de norske og svenske dokumentene kan det sies at dette gjenspeiler grenseforhandlinger. 
Dette gjelder både i forhold til hvilke betydninger som tillegges brukerne, og i forhold til 
hvordan informasjonssamfunnet fremstilles. Begreper, betydninger og fortolkninger er ikke gitt 

                                                
14  Sitra 232-rapporten (1999) Livskvalitet, kompetens och konkurrenskraft, utarbeidet av Jubileumsfonden för Finlands 

självständighet, på oppdrag av det finske finansdepartementet. 
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en gang for alle og endrer betydninger i et historisk perspektiv (Arendt 1996), men også i ulike 
situasjoner og praksiser (Haraway 1997). Ved å uttrykke meninger om brukerne som enten 
individer, medborgere, konsumenter eller klienter, sorteres bruk av teknologier innenfor en 
gitt kontekst, nemlig den politiske visjonen om et ”informasjonssamfunn”. Når er man 
medborger, når er man konsument eller klient og hva vil det si å være individ i en slik kontekst 
eller situasjon? Hvordan skaper og skapes rom for de ulike rollene i den rådende fremstillingen 
av ”informasjonssamfunnet”? 

I Sitra 232-rapporten fremstilles brukeres ulike posisjoner, noe som reiser spørsmål om 
hvorfor det samme ikke gjøres for fremstillinger av marked, teknologi, informasjon og 
demokrati. Dette er begreper som også konstituerer ulike betydninger av forestillinger om 
informasjonssamfunn. På samme måte som det er ulike former for hvordan brukerne kan 
omtales, kan det hevdes med Jeff Hearn at det er ulike former for hvordan 
informasjonssamfunn kan omtales: 

”…it is necessary to now speak of ’the information society’ in plural. This means speaking of 
specific kinds of information society or rather information societies. … Information societies 
can differ both in relation to configurations of capital, the market, state, welfare and civil 
society, as well as social divisions, such as gender, ethnicity and racialization. Social divisions 
pervade any universalizing tendencies in society. There are thus quite different possible 
trajectories of information society, rather than a single convergent model” (Hearn 2004:205). 

Dette er med på å vise hvor kompleks bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologier 
er, men også hvordan ulike perspektiver har politiske dimensjoner. Brukerne er for det første 
ikke homogene grupper, men sorteres innenfor kategorier som kjønn, alder, yrke osv. I tillegg 
blir brukerne som i de nordiske politiske IT-strategier omtalt som henholdsvis individer, 
konsumenter, medborgere og klienter. Dette belyser Christina Mörtberg i sin analyse av den 
svenske IT-rapporten ”Ett informationssamhälle för alla”: 

”Det finns ingen automatik mellan möjligheter och målet om rättvis tillgång – begränsningarna 
kan redan ligga i utformningen av teknologin. Informationsteknologin är inte något på 
förhand givet utan formas av forskare och utvecklare och av dom som använder teknologin. 
Informationsteknologi (IT) och införmationssamhälle bör därför snarare ses som förhandlingar 
om gränser än som något på förhand givet. Och i dessa förhandlingar formas både teknologi 
och kön” (Mörtberg 2002).

Like lite som det å skape og det å bruke teknologier er gitt på forhånd, er mennesker som 
bruker dem og deres handlinger gitt på forhånd (Arendt 1996). Også brukerne blir sortert inn i 
forhandlingsprosesser, og blir gitt merkelapper som for eksempel medborger, individ eller 
konsument, eller kvinne eller mann. Denne prosessen kan også fortelle noe om hvilke politiske 
ideologier som er rådende. Det å sortere, det å fortolke er en aktiv handling. Gjennom 
sortering og kategorisering blir en kompleks verden redusert og tilpasses ofte tankemønstre som 
allerede eksisterer. Både kjønn og erfaringer påvirker denne prosessen og er med på å styre 
grensene for hva vi ser, og ikke minst hva vi ikke ser (Mörtberg 2002). Det ikke likegyldig 
hvilke forestillinger som dominerer, fordi fortolkninger gir forståelser om bruk og om brukere, 
om hvilke situasjoner vi befinner oss i, og hva om vi vil og hvorfor. Politiske visjoner om ”et 
informasjonssamfunn” mister av syne kompleksiteten. Ikke bare blir det politiske og 
ideologiske spørsmål i forhold til hvilke forestillinger som råder om brukere. 
Entallsfremstillinger om informasjonssamfunn gjør det åpenbart at rådende forestillinger om 
samfunnet også bør diskuteres ut fra den retorikken som blir tatt i bruk fra politisk hold. Hvis 
det er en politisk visjon om å skape tilgang for alle, vil det være viktig å se på kompleksiteten i 
ulike samfunn brukere er situert i.   

Visjoner og mål 

Allerede i tittelen på rapporten går det frem hva som er visjonene: Livskvalitet, kompetanse og 
konkurransekraft. Dette er begreper som i Sitra 232 blir koplet opp mot en dominerende 
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forestilling om informasjonssamfunnet. Forestillingen om ”et nätverk av samverkande 
människor och informationssystem” (Sitra s. 8). Slik er det på den ene siden mulig å spore en 
forståelse av gjensidighet. Likevel er det i forhold til bruk påfallende hvordan markedet får en 
sentral plass i kapittelet som omhandler ”informationssamhällets utveckling”: 

”Utbudet av elektroniska tjänster skall både till sitt omfång och innehåll motsvara medborgarnas 
behov i olika livssituationer och vara tillgängligt för alla genom datoruppkoppling. Samverkan
människor emellan ökar i takt med att tjänsterna blir allt mera interaktiva. Inom ramen för ett 
lokalt, nationellt och internationellt samarbete bör tjänsteproduktionen både till sitt innehåll 
och sina processer utformas på den elektroniska marknadens villkor. De regelverk som styr 
webbhandeln bör stärka både individens dataskydd och konsumentens ställning”(Sitra s. 9). 

Selv om det kommer frem en forståelse av gjensidighet, i forhold til mennesker og teknologier, 
er det likevel en asymmetri. Brukere gis ulike posisjoner, enten som individer, medborgere 
eller konsumenter, mens informasjonssamfunnet fremstilles som noe enhetlig, en forestilling 
som nærmest tas for gitt. Når markedets vilkår i denne sammenhengen fremheves i slik stor 
grad er det verdt å drøfte politiske og ideologiske orienteringer. For hvem sine meninger gir 
innhold i den dominerende forståelsen av et informasjonssamfunn? Hva slags 
informasjonssamfunn er det snakk om? 

Markedets vilkår har en sentral plass i det finske IT-strategiske dokumentet. Ann 
Therese Lotherington peker på hvordan en vestlig liberalistisk arv ”har satt spor i vestlig, 
liberale demokratier”, og spør ”hvilke konsekvenser dette kan få for kunnskapsproduksjon” 
(Lotherington, 1999). Uten å generalisere vestlige demokratier, er det likevel påfallende 
hvordan denne arven kan minne om fremstillingene av brukere, og om markedsorienterte 
informasjons- og kunnskapssamfunn. Lotherington peker på selve den hierarkiske normen for 
liberalismens kjernebegreper, og hevder at:  

 ”Det problematiske med å stå i den politiske liberalismens tradisjon er at det er vanskelig å fri 
seg fra hierarkisk tenkning og forholde seg til mangfold både i politisk og vitenskapelig 
forstand” (Lotherington 1999:188) 

Selv om Lotheringtons artikkel ikke omhandler IT-strategier, kan hennes problematisering 
også benyttes innenfor en diskusjon der forhandlinger foregår om når brukerne fremstilles som 
konsumenter, individer eller klienter. Tas en markedsorientert tankegang opp til diskusjon kan 
det være mulig å drøfte ulike konsekvenser for kunnskapsproduksjon. Et slikt historisk dykk 
gjør det mulig å lokalisere etablerte tankemønstre eller normer (Arendt 1996). Av den grunn 
utgjør ulike feministiske perspektiver en utfordring. Ved å peke på en norm basert på 
kjønnspolitiske skjevheter, peker hun også på en tenkning som er tuftet på kategorier som 
kvinner og menn. I forhold til det å tenke i kategorier, viser Lotherington til nødvendigheten 
av ”å bevege seg ut av den dualistiske tenkningen om kjønn og heller forsøke å se differensiert 
på gruppen av menn og gruppen av kvinner” (Lotherington 1999:189). Verken kvinner eller 
menn er ensartede kategorier. I forhold fremstillingene av brukere i Sitra 232-rapporten, kan et 
slikt perspektiv belyse hvordan brukere tenkes innenfor ulike kategorier og fremstillinger. 
Dersom individet kan fortolkes som mannlig norm, kan tilsvarende gjøres med de andre 
kategoriene. Konsumenter, brukere, klienter eller medborgere er heller ikke gitte eller 
uproblematiske begreper. 

Hannah Arendts søkelys mot kategoritenkningen i forhold til individualitet, er koplet 
opp mot nyere tids vitenskapeliggjøring, mulighetene til å føre statistikker for forventet adferd 
(Arendt 1996). I Vita Activa tar hun et dykk i de historiske begrepsbetydningene og hevder at 
en stadig økende markeds- og forbrukerorientering fratar individenes politiske handlingsrom 
ved å kalkulere forventet adferd. På den måten vil begrepene om brukerne omtalt som enten 
individ, konsument eller klient eller medborger ikke ha særlig betydning utover den politiske 
retorikken, fordi samfunnet eller samfunnene ikke diskuteres. Betydningen av at det eksisterer 
en form for forutsigbar adferd gitt visse stimuli, i dette tilfellet tilgang til nye 
informasjonsteknologier, vil derfor redusere brukernes handlingsrom til en respons på 
markedets vilkår. I Sitra 232-rapporten blir det trukket frem hvordan utdannings- og 
forskningsinstitusjoner spiller en viktig rolle. Der blir det forventet at man skal ”ta fram och 
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förmedla information och kunskap samt förutse framtida behov” (Sitra 232, s. 14). Ønsket om 
å forutsi hva som skal skje i fremtiden er ikke noe nytt, men som Arendt peker på, spiller det 
en rolle når ønsket blir satt ut i praksis. Som et eksempel på forventninger knyttet til bruk av 
mobiltelefoner, var det en overraskelse for norske teleselskaper at unge mennesker tok i bruk 
tekstmeldingsfunksjonene i den grad de gjorde høsten 1998. I et intervju med daværende 
administrerende direktør i Telenor Mobil kom det frem at den eksplosive bruken kom 
overraskende på Telenor. I følge NTB: ”så overraskende at selskapet ennå ikke har klart å ta 
seg betalt for den”15. Eksisterende forventninger har betydning for videre forventninger, og bør 
diskuteres når ønsket om å kunne forutsi bruk direkte koples opp mot konkurransekraft. Nå er 
det ikke slik i praksis, brukerne overrasker stadig, som eksempelet med ungdommers bruk av 
mobiltelefoner illustrerer. Problemet er ikke overraskelsene, men snarere at det eksisterer 
forestillinger om at det er mulig å forutsi adferd.  

Det finske samfunnet 

Den nasjonale visjonen blir i Sitra 232 fremstilt å være: 

”Det finländska samhället utvecklar och utnyttjar på ett föredömligt sätt informationssamhällets 
potential när det gäller att exemplariskt, mångsidigt och bärkraftigt förbättra livskvaliteten, 
kompetensen, den internationella konkurrensförmågan och interaktionen” (Sitra 232, s. 11). 

Som i de øvrige nordiske landenes strategidokumenter, fremstiller også det finske dokumentet 
Finland som et foregangsland innen bruk av nye teknologier. Men hva er dette informasjons-
samfunnet? Det er verdt å stoppe ved selve begrepet informationssamhället, som er en svensk 
oversettelse av det finske ordet tieto som på norsk betyr viten eller kunnen. Innenfor en IKT-
kontekst har dette begrepet i engelske og svenske versjoner blitt oversatt til information. Det er 
ikke uten betydninger at samfunn forstås enten som viten og kunnen eller som informasjon. I 
tillegg er det ikke ubetydelig hvorvidt society og samhälle blir omtalt i entalls- eller flertallsform. 
Jeff Hearn bruker dette lingvistiske eksemplet når han søker å eksemplifisere hvordan 
informasjonssamfunnet også må forstås som samfunn, i flertall. For å vise hvor mange 
kontekster, praksiser og erfaringer som finnes, hevder Hearn det ikke er nødvendig å gå lenger 
enn til en arbeidsplass. Hearn viser til sin egen erfaring, ved opprinnelig å komme fra 
Storbritannia, men for det meste være bosatt i Finland: 

”in Finnish the words for computer, information technology and information society are 
respectively tietokone (”knowledge machine”), tietotekniikka (”knowledge technology”) and 
tietoyhteiskunta (”knowledge society”). If we talk of information society, it certainly takes a 
different form in the two countries I know best” (Hearn 2004:208) 

Når det innenfor et arbeidsmiljø finnes flere ulike betegnelser og fortolkninger av disse 
begrepene, vil det være avgjørende hvilke betydninger som legges og formidles i de politiske 
strategidokumentene. Det vil også være avgjørende hvordan disse begrepene kan sies å gi rom 
for mangfoldet som eksisterer. Heri ligger også de politiske og ideologiske spenningsfeltene. 
Som nevnt innledningsvis er ikke kunnskap og informasjon nøytrale begreper, for hvem sine 
kunnskaper er det snakk om, hvordan og hvorfor? Ved nærmer titt på ett av målene for å 
utvikle et finsk informasjonssamfunn, blir det tydeligere hvordan oversettelser ikke er entydige. 
Snarere utfordres forståelsene av hva begrepene om informasjon og kunnskap konstituerer. Et 
av målene er å:  

”erbjuda jämlika möjligheter att få tillgång till och hantera information samt utveckla 
kunskaper” (Sitra 232, s. 11). 

Hva er det som fremstilles å være kunnskap, å håndtere informasjon? I en pressemelding fra 
OSKU16, blir dette ikke videre forklart, snarere blir et slikt perspektiv forsterket. Det er tydelig 
                                                
15  NTB-tekst, 15.10.1998. 
16  OSKU er et annet Sitra-prosjekt, pressemelding fra 28. januar 2004 
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at det eksisterer en forestilling om at individer skal trenes opp i ”informasjonssamfunns 
kunnskap.” Kunnskap og informasjon blir fremstilt som noe befolkningen skal læres opp til. 
Det er ikke snakk om varierende eller ulike kunnskaper eller informasjoner. Dette gjenspeiler 
en tradisjonell kausal utviklingstanke. Fokuset retter seg ikke mot hva informasjon og 
kunnskaper blir tenkt å være, eller hvem sine kunnskaper eller informasjon som dominerer, 
men om bruk. Hva kan forestillinger om individets trening fortelle om forestillinger om 
kunnskaper og informasjon og om forestillinger om brukere? Lar de ulike perspektivene seg 
forene uten at det resulterer i et paradoks? I pressemeldingen fra OSKU, med overskriften: 
”Training for the information society must focus on the individual”, blir det uttalt at dette 
prosjektet er rettet mot ”ordinary citizen and local people”. Men hvem er ikke-ordinære 
borgere? Igjen får kategorinndelinger betydning. Det går videre frem i pressemeldingen at 
prosjektet har resultert i ”much new knowledge and information about how average citizen 
experiences the informaion society.” Nok en gang er det på sin plass å spørre hvordan 
prosjektet har kommet frem til hva som er en gjennomsnittsborger, og ut fra hvilke kriterier 
blir borgere målt?  

At ulike vurderinger har konsekvenser og betydninger, er prosjektet til Marja 
Vehviläinen, Johanna Uotinen og Sari Tuuva: ”Information Technology and Civil Activity” i 
Nord-Karelen (Tuuva 2003) et godt eksempel på. De viser blant annet hvordan prosjekter fra 
samme område har fått ulike fortolkninger. I tillegg viser de hvordan fortolkningene også 
handler om ulike forestillinger om kompliserte kulturelle og sosiale relasjoner. De to 
prosjektene det blir vist til, konstruerte forskjellige tolkninger av informasjonssamfunnet og 
kjønn-teknologi-relasjoner. Prosjektet som dreide seg om kjønn reproduserte på mange måter 
eksisterende forestillinger, mens prosjektet som handlet om læring var mer åpent for variasjoner 
i forhold til dikotomien kjønn (Tuuva 2003). Fortolkningene og forestillingene av og om 
informasjonssamfunn i Nord-Karelen, viser hvor komplekse forestillingene om 
informasjonssamfunn er, og hvordan ulike praksiser og forventninger skapes og skaper. 

Begrepsinnhold

Begrepene som tas i bruk om brukerne i disse Sitra-rapporten gir, som vi har vist, grunnlag for 
ulike forståelser og fortolkninger. Individer, medborgere, konsumenter og klienter er alle 
begreper som kan leses inn i ulike politiske og ideologiske rammer. Det blir tydelig hvordan 
betydninger ikke er gitt og at det pågår grenseforskyvninger: 

”The most important factor when developing the information society is the individual; 
everything needs to be oriented towards the client. Making information-society skills 
accessible, in other words training citizens and helping them to use the Internet, plays a key 
role.” (Pressemelding Sitra, 28.01.04) 

Et viktig aspekt for å utvikle informasjons- og kunnskapssamfunn synes i rapporten å være 
individene, men det gir ulike betydninger å tenke mennesker som brukere, individer, klienter 
eller medborgere. I forhold til medborgere fremstår et begrep om konsument og klient som en 
passiv posisjon i forhold til medborger og bruker. Sistnevnte kan tradisjonelt forstås som mer 
aktive posisjoner. Av den grunn gir det mening å ta i bruk kjønnsperspektiver på disse 
begrepene, for å gi forståelse til hvilke betydninger det gir å anvende ett begrep fremfor et 
annet. Faren med å tolke begreper ut fra allerede eksisterende forestillinger, som aktiv og 
passiv, er at de reproduserer og reproduseres, og at det ikke gis rom for variasjoner mellom 
slike dikotomier. Slik Lotherington viser, handler det nettopp om å bevege seg ut av en 
dualistisk tenkemåte. Det er noe som også er et viktig poeng for Haraway, at det også handler 
om hva som ikke skapes (Haraway 1997). Når informasjonssamfunn da fremstilles i entall gir 
det større grunn til å spørre hvilke informasjonssamfunn, i flertall, som defineres bort gjennom 
en slik begrepsbruk. Hvilke dominerende forståelser eksisterer, og gir disse rom for variasjoner? 
Som Hearn viser til, informasjonssamfunn kan på samme måte som mennesker i ulike samfunn 
variere både i forhold til sosiale forskjeller, kjønn, etnisitet m.m. Det finner sted forhandlinger 
og grenseforskyvninger i forhold til hvordan informasjons- og kunnskapssamfunn fremstilles, 
det er ikke noe som kan tas for gitt. 
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Beathe Due 

En labansk kjærlighetshistorie og visjonen om et IT-samfunn for alle 

Markedsanalysebyråer som MMI og Norsk Gallup ringer stadig rundt og vil ha svar på 
spørsmål om ulike markedsprodukter. Hvilke reklamer som kan nevnes eller kjennes igjen skal 
fortelle om hvilken effekt disse har. Hvilke frokostblandinger som spises og hvorfor de spises 
skal være med å forbedre dårlige salgstall. Spørsmålene skal gi et svar til produsentene om hva 
markedet vil ha. En spørreundersøkelse MMI foretok sent i 2003 ville se om det var interesse 
for en mulig kjærlighetshistorie mellom ”Laban seigmenn” og ”seigdamer”18. Svarene som blir 
gitt vil bearbeides, tolkes og gi produsenten Nidar en indikasjon på hva forbrukerne vil ha. Det 
tegnes et bilde av et såkalt markedsvilkår. Hva slags bilde av samfunn blir fremstilt når 
spørsmålet er: ”På en skala fra 1 til 5 hvor ofte kjøper du…?” eller ”på en skala fra 1 til 5 hva 
synes du om..?”? Gir svaralternativene rom for at alle seigmenn ikke nødvendigvis vil inngå en 
romanse med en seigdame, eller at noen seigdamer kanskje kunne tenke seg romanser med 
både seigmenn og seigdamer? Hva blir det spurt om og hva blir det ikke spurt om? I de fleste 
sammenhenger tegnes det i dag bilder av hva forbrukere vil ha, dernest kobles dette sammen 
med et bilde som blir konstruert av forbrukerne. Svarene kobles til kjønn, utdanning, inntekt 
og politiske preferanser. Forbrukeres profiler blir kartlagt, markedet inndeles i segmenter. 
Statistiske bilder av mennesker, som like gjerne kan gi sine svar delvis tilstedeværende med 
middagen i munnen eller som har som hobby å svare løgnaktig på alle spørsmål fra markeds- 
og mediainstitutter, skaper og skapes. Om dette er en del av det å kartlegge markedsvilkår, hva 
skjer når det samme gjøres for å argumentere frem politiske veivalg? Hva skiller en labansk 
kjærlighetshistorie og en norsk regjerings IT-strategi? Når er vi forbrukere eller kunder og når 
er vi medborgere? Er spørreundersøkelsene med på å kategorisere? Reproduseres stereotype 
forestillinger om mennesker eller gis det rom for mangfold? Har undersøkelsene konsekvenser 
for retorikken i eNorge2005 om et informasjonsamfunn for alle? Hva kan i tilfelle være 
konsekvenser av det? Hvordan blir det tenkt at dette skal bli realisert, og på hvem sine 
premisser? Jeg vil i denne artikkelen ikke kunne gå inn på alle disse spørsmålene. Jeg vil se på 
hvorvidt det finnes paralleller mellom en labansk kjærlighetshistorie og det norske IT-
dokumentet eNorge2005. Er dette tilfelle, er det grunn til å følge spørsmålene videre. For er 
det slik at det eksisterer paralleller, vil et viktig perspektiv i den IT-politiske debatten fremover 
være å se hvilket menneskesyn som forfektes i det politiske handlingsrommet. 

Teoretisk bakgrunn 

Markedsundersøkelsers fokus på forbrukernes adferd åpner for å bruke blant annet Hannah 
Arendts handlingsteori. Hun hevder at det å beregne menneskelige anliggender på samme måte 
som i fysikk og matematikk, fratar mennesker dets politiske handlingsrom i det de blir betraktet 
som adferdsvesener (Arendt 1996:56). Metodisk finnes det store variasjoner, men hun er med 
og peker på grep som nå på mange måter synes alminneliggjort. Hun bidrar derfor med et 
utfordrende perspektiv på vår tids utstrakte bruk av markeds- og spørreundersøkelser. Arendt 
hevder at ”Jo flere mennesker som finnes, desto riktigere blir dens ’lover’ for vår adferd, 
                                                
17  Tittelteksten ”et IT-samfunn på markedsvilkår” er hentet fra en artikkel i den danske utgaven av tidsskriftet Computerworld.
18  Seigmenn og seigdamer er to ulike gele-godterier fra produsenten Nidar. Seigmannen ser ut som en flat liten 

pepperkakemann og seigdamen er formet med bredere hofter og struttende bryster. 
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behaviour, dvs. Desto mer sannsynlig blir det at menneskenes oppførsel faktisk bare 
demonstrerer en type adferd og desto mer usannsynlig at de kan tolerere dem som opptrer 
annerledes” (Arendt 1996, s. 57). Og videre hevder hun at statistisk utjevning forlengst har 
opphørt å være et harmløst vitenskapelig ideal: ”Den er snarere det åpenbare politiske idealet i 
det samfunnet som ikke vil vite av noe annet enn hverdagslig ’lykke’…” (Arendt 1996:58). Å 
ta i bruk Arendts handlingsteori er derfor et forsøk på å sette et politisk handlende fokus på 
mennesker. Ved å hevde at mennesker er ulike i betydning unike, likeverdige og politisk 
samhandlende, peker hun på at mennesker ikke er utelukkende biologiske vesener i hovedsak 
styrt av nødvendigheter og adferd. Dermed åpner hennes perspektiv et spenningsfelt. Å føre et 
statistisk regnskap på hvordan det blir forventet at forbrukere handler, fremstår som et paradoks 
i forhold til det å anerkjenne og gi rom for menneskers uforutsigbare samhandlinger. Visjonene 
som legges frem i dokumenter som eNorge2005 er på mange måter fundert i et bilde av 
hvordan mennesker vil opptre i forhold til å ta i bruk nye teknologier. Fordi menneskelig 
samhandling ikke alltid kan forutsies, som både kvinners bruk av telefoner og unge menneskers 
bruk av tekstmeldinger er gode eksempler på (Due 2003), vil det være viktig også å ta høyde 
for de begrensningene av det samfunnet som forsøkes skisseres opp. Med utgangspunkt i 
Arendts tenkning ser jeg nærmere på den grad spørreundersøkelser blir tatt i bruk innenfor en 
politisk diskurs, med særlig vekt på hvordan kjønn som kategori blir fremstilt. Nedtegnes et 
politisk handlende samfunn eller et samfunn basert på markedsbehov?   

Susan Leigh Star problematiserer i større grad enn Arendt konsekvenser av å 
kategorisere. Der Arendt retter kritikk mot det å kategorisere mennesker i et masse- og 
forbrukssamfunn, viser Star til konkrete eksempler. Av spørsmål som må besvares fra U.S 
Immigration and Naturalization (INS) for å få medborgerskap, refererer Star til følgende 
episode: ”I am married to an alien, who is also an academic, and when we came to one 
question of this form, ’have you ever sold your body for profit,’ his first reply was, ’of course – 
I’m an academic, aren’t I?’” (Star 2002). Eksemplet viser derfor to ting: For det første hvordan 
ulike mennesker tenker ulikt, og at denne variasjonen ikke lar seg standardisere i et 
spørreskjema. For det andre tydeliggjør det umiddelbare svaret allerede eksisterende 
forestillinger om hva ulike kategorier mennesker er, gjør, ikke er og ikke gjør. Videre, skriver 
Star, går de gjennom en form for quiz i det samme søknadsskjemaet. Nok en gang viser hun 
viser tydelig hvordan standarder blir gitt: ”We came to the question, ’what form of 
government does the United States have?’ As a good historian, he began to answer. ’Well, 
from post-colonial and globalization point of view, many argue that the form of government is 
now actually via multi-national corporations and lobbyists, with a distinct media influence…’ 
’No, no, no,’ I say. ’The answere is bicameral representative democracy.’ ’Oh,’ he says. 
Standards are standards, and they embody values, simplifications, and treaties” (Star 2002). At 
standarder, kategorier eller begrepsbegrensninger ikke bør finnes, er ikke poenget her. Men 
hvilket innhold eller hvilke betydninger kategoriene får er poenget. For som Haraway sier det: 
”We’re living in a world of connection – and it matters which ones get made and unmade” 
(Haraway 1997). Det er et viktig poeng i forhold til bruk og fortolkning av 
markedsundersøkelser. For som Star også eksemplifiserer: ”In the Santa Cruz, California phone 
book, Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous are listed in emergency services: 
years ago they would have been listed under ”rehabilitation” if at all” (Star 2002). I forhold til 
eNorge2005-dokumentet handler dette altså om hvilke betydninger og tolkninger som blir gitt 
i markeds- og spørreundersøkelsene. Hvilke forestillinger, forventninger og begrensninger 
eksisterer, skaper og skapes om samfunnet og medborgernes bruk av nye teknologier i 
regjeringens visjon om et IT-samfunn for alle?  

Markeds- og spørreundersøkelser som legger grunnlag for forventninger til 
forbrukeradferd åpner også for andre seiglivete perspektiver. Journalisten Marie Simonsen 
skriver i Dagbladet 7.1.04 om ”kvinnen alle jakter på”. Hun hevder at ” …når kvinner blir ei 
målgruppe for markedsførere og kanalsjefer, er det lettere å plassere dem hjemme på båsen 
igjen”. Det konstrueres en profil på kvinner, som om disse var en homogen gruppe. Kvinner 
blir fremstilt som de som ”er opptatt av matlaging, interiør, moter og sånn”. Dette kaller hun 
”femininisering av pressen… hvor motsatsen blir fremstilt å være ”såkalte harde nyheter om 
politikk, økonomi og samfunnsliv, som man må anta er maskulint ut fra en slik tankegang”. Til 
tross for kvinnelige nyhetsreportere, betraktes den kvinnelige forbrukeren ut fra et tradisjonelt 
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stereotypt perspektiv. Eller som Wencke Mühleisen skriver i Klassekampen 23.12.03: ”Nå 
teller vi kjønn igjen: Der tegnes et bilde av kvinner som gruppe som mest av alt minner om 
1950-tallets, der kvinnen stereotypifiseres som apolitisk, ukritisk – opptatt av mote, livsstil, 
samliv og forbruk”. Er markedsundersøkelsene også med på å reprodusere slike forestillinger? 
Hvordan blir dette fremstilt i forhold til kjønn og IT? Dette aktualiserer det Emanuela 
Lombardo kaller "the Wollstonecraft dilemma”. Dette dilemmaet går ut fra to perspektiver på 
likestilling: Fra det ene perspektivet vil det å utvide kvinners rettigheter baseres på argumentet 
om å få det likt som menn. Det andre perspektivet baseres på argumentet om like rettigheter ut 
fra forestillingen om kvinner og menns ulikhet. Begge veier, hevder Lombardo, får negative 
utfall for kvinner: "The dilemma is that the two routes toward citizenship that women have 
pursued are mutually incompatible within the confines of the patriarchal state, and, within that 
context, they are impossible to achieve" (Lombardo 2003:197)19. Poenget til Lombardo, er at 
hun ser virkningen av denne måten å tenke på i dagens EU-politikk. Relevansen dilemmaet 
har for spørreundersøkelser, er at kategoriene menn og kvinner alltid tas i bruk, og det 
forsterker konstruksjoner av kvinner og menn som to homogene grupper. Hun spør: "The 
question, then, is the following: should women ask for equal rights, if, in patriarchal society, 
equality means assimilation to the rights of men, or shold they fight for a differentiated 
citizenship, 'as women', with the risk of stigmatizing their condition of difference as deviant 
from the male norm?" (Lombardo, 2003:160). I forhold til Simonsens artikkel om hvordan 
ulike kvinner blir tegnet inn i en homogen kategori eller profil, og i forhold til eEurope2005-
dokumentene som også er tuftet på tilsvarende typer undersøkelser, er dette dilemmaet høyst 
aktuelt. Som Christina Mörtberg fant i sin analyse av den svenske IT-rapporten, tar retorikken 
om likestilling i bruk av nye teknologier utgangspunkt nettopp i en slik forskjellstanke. Det blir 
antatt at kvinner vil tilføre nye teknologier noe annet, uten at det blir sagt hva dette andre er 
(Mörtberg 2002:59).  I forhold til forskningsrapportene eNorge2005 bygger på, er det også 
diskusjoner om forskjeller og likheter i den todelte kategorien kjønn som blir belyst.  Et 
eksempel er målinger av interesse for e-handel. Der går det frem at menn sier de er mest 
interessert, mens det ikke er forskjeller når det gjelder faktisk kjøp. Dette handler om mer enn 
likheter og forskjeller, det handler også om hva og hvem som konstituerer begrepenes 
betydninger. Er det slik at markedsvilkår handler om statistiske plasseringer av ulike mennesker 
innenfor kategorier hvor de der blir betraktet som homogene? 

eNorge2005 og visjonene 

eNorge2005 er en nasjonal variant av EU-dokumentet eEurope2005: ”An information society 
for all”, og utgjør den norske regjeringens IT-politiske strategiplan. Innledningsvis presenteres 
et bildet av hvordan dagens situasjon blir ansett å være. 

”Dagens verden preges av mange og raske forandringer. Mennesker verden over knyttes tettere 
sammen på grunn av internasjonaliseringen av økonomi, teknologi og kultur. Denne 
globaliseringen øker mange menneskers muligheter til å realisere sine evner. Det blir enklere 
og billigere å overføre og dele kunnskap, uavhengig av tid og sted. Kunnskap blir viktigere for 
den enkelte og som innsatsfaktor i den nye økonomien. Beslutninger kan desentraliseres, og 
folk har lettere innsyn i offentlige forhold. Utviklingen innen moderne medier og 
kommunikasjon kan gjøre det enklere for mennesker og grupper å delta i samfunnsdebatten” 
(eNorge s.4) 

Ut fra dette perspektivet skal IT være et virkemiddel for å virkeliggjøre denne politiske 
visjonen om et digitalt samfunn. Utfordringene regjeringen redegjør for er forestillingen om at: 

                                                
19  Først omtalt av Carole Pateman som tar navnet fra Mary Wollstonecraft (1759-1797), engelsk forfatter som under debatten 

som fulgte etter den franske revolusjonen skrev en av de første feministiske bøkene med Vindication of the Rights of Women
(1792). Boken omhandler spørsmålet om å utvide kvinners medborgerrettigheter. Hun tar en annen posisjon enn sin egen 
tids feminister, som ba om medborgerskap tilsvarende mennenes. Ifølge Wollstonecraft er kvinner forskjellig fra menn, derfor 
må forskjellen gjenspeile seg også juridisk. Kvinners ubetalte hjemmearbeid måtte likestilles med menns betalte. Begges roller 
er samfunnsmessig essensielle, derfor hevdet hun at dette måtte likestilles gjennom et tilsvarende medborgerskap for kvinner 
(Lombardo 2003). 
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”IT20-revolusjonen dreier seg om dyptgripende samfunnsmessige og økonomiske forandringer. 
Sosiale og kulturelle mønstre endres, lover og reguleringer utfordres og nye produkter tas i 
bruk. Fremveksten av det digitale samfunn – eNorge – bærer i seg store muligheter som krever 
målbevisst innsats for å kunne realiseres. Det er nødvendig med aktiv politikk” (eNorge s.4). 
At revolusjonsbegrepet fortsatt brukes i forhold til IT er det første som overrasker. Ut fra den 
kritikken det forrige strategidokumentet ble møtt med, er det noe underlig at denne metaforen 
fortsatt brukes21. Er det igjen slik forstått at det er teknologien i seg selv som er det som skaper 
endringer? Hvor blir det av de strukturene i samfunnet teknologien er og blir en del av? 
Sejerstedts kommentar til det forrige strategidokumentet kan fortsatt gjelde:  

”Teknologien er i utgangspunktet, og ved måten den er modifisert gjennom bruk, et kulturelt 
og sosialt produkt. Teknologien er følgelig ikke noe vi må tilpasse oss. Den er i 
utgangspunktet tvert imot tilpasset oss. Den er ikke en kraft som kommer utenfra og 
revolusjonerer vår hverdag. Den er tvert i mot oppstått i vår hverdag og reflekterer denne. 
Den er skapt ut fra våre verdier, våre drømmer og våre samfunnsforhold og vil derfor ikke i 
seg selv være samfunnsforandrende” (Sejerstedt 1996).  

Som Haraway legger vekt på, har det betydning ”which ones get made and unmade” 
(Haraway 1997). Det er verdt å spørre seg hvem sine drømmer, hvem sine verdier og hvem 
sine forestillinger om våre samfunnsforhold, som blir rådende. Hvilke betydninger har 
markeds- og spørreundersøkelsene for visjonene den norske regjeringen legger opp til i sine 
politiske strategidokumenter? 

Det neste perspektivet som er slående, er hvordan teknologi blir omtalt. Når det er 
snakk om å omtale IT som et konsept, som for eksempel "IT-revolusjonen", er det enten 
"informasjonsteknologi", "informasjons- og kommunikasjonsteknologi" eller "informasjons-
samfunnsteknologi". Disse begrepene blir også eksplisitt fremhevet forstått som "synonyme". 
Teknologien blir fremstilt som informasjon. Teknologi blir i seg selv det som er drivkraften, 
ikke samspillet mennesker-teknologi. Det er et påfallende likhetstrekk mellom forestillinger 
knyttet til teknologier i dag, og den retorikken som ble tatt i bruk om hvilke betydninger 
telefonen skulle komme til å få på slutten av 1800-tallet:

”(V)ed Opfindelsen af Telefonen, der i en større Grad har forandret vore begreper om Tid og 
Rum, og som allerede i faa Aar har erobret sig en Plads som et af Menneskehedens vigtigste 
Samfærdselsmidler… Saavidst som nemlig gode Samfærdselsmidler og den derved opstaaede 
øgede Kommunikation, der bringer alla Samfundslag og Dele af Folket i nærmere Berøring 
med hverandre, er en væsentlig Faktor i et lands udvikling, saaledes har og vil de Tusinder af 
Traade, der gjennemkrydser vort land og forbinder dets Egne, faa en vidtrækkende Indflydelse 
paa Udviklingen af vort Folks materielle og aandelige Kultur” (sitert i Lenæs 1966:74-75). 

En måte å forstå denne retorikken på er at gjennom bruk av informasjonsteknologier, altså 
teknologier som gjør informasjon tilgjengelig, vil mennesker knyttes sammen. På den annen 
side, hva er det som blir fremstilt vil skje når vi tar i bruk informasjonsteknologi? For det første 
vil det føre til at bruken vil ”øke mange menneskers muligheter til å realisere sine evner” 
(eNorge s.4). Bruk av informasjonsteknologi vil gjøre det ”enklere og billigere å overføre og 
dele kunnskap” (eNorge s.4). Eller som daværende IT-minister, Ansgar Gabrielsen, også 
omtaler informasjonsteknologi i forordet: ”Informasjonsteknologi påvirker i stadig større grad 
vår hverdag(...) Slik griper IT inn i nesten alle samfunnsområder”. Igjen dominerer 
forestillingen om at det er teknologier som påvirker, som er den utløsende årsak. Og slik 
Gabrielsen formulerer seg, er regjeringens IT-politiske plan at ”økt bruk av IT er i seg selv en 
kraftig stimulans til forandring og forbedring”. Men på hvilke og hvem sine premisser? Dette 
er tydeligvis det politiske utgangspunktet: For at samfunnet skal klare å utnytte denne 
teknologien, som tilsynelatende stadig lever gjennom sin egen kraft, blir viktigheten av å ”ha 

                                                
20  Dette er rapportens definisjon på IT: "Begrepene informasjonsteknologi (IT), informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

(IKT) og informasjonssamfunnsteknologi (IST) anses som synonyme. I denne planen benyttes begrepet 
informasjonsteknologi" (eNorge s.4). 

21  Det forrige strategidokumentet ”Den norske IT-veien. Bit for Bit” ble særlig kritisert for sin revolusjonsretorikk og 
teknologioptimisme  (Enebakk m.fl 1999). 
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tilstrekkelig kompetanse” understreket. De politiske utfordringene er derfor, slik Ansgar 
Gabrielsen formulerer dem ”hvordan vi kan sikre at våre mål innen viktige samfunnsområder 
nås – om det er arbeidet for et bedre helsevesen, en bedre skole, eller utviklingen av et 
kunnskapsbasert næringsliv”. Dermed kan dokumentet i sin helhet leses som hvordan økt bruk 
av informasjonsteknologi kan realisere politiske mål om blant annet økt kunnskap og økt 
økonomisk vekst. Han henviser også til EUs handlingsplan der det fremgår at EUs mål er at 
"Europa innen 2010 skal bli den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte 
økonomien i verden". Står vi dermed overfor et veiskille hva gjelder betydninger av kunnskap? 
Det er grunn til å gå etter i sømmene forestillingene om hva som er dominerende drivkrefter, 
om politiske mål kan oppnås, ut fra forestillingene om at teknologi er noe i seg selv. Det er 
også grunn til å ta høyde for forestillinger om mennesker som allerede eksisterer. Forestillinger 
og kategorier mennesker tenkes inn i, spiller også en rolle i utviklingen det her er snakk om. 
Innledningen av eNorge2005-dokumentet gir IT stor betydning. Som Tanja Storsul 
argumenterer, er det gjerne i perioder med drastiske politiske veivalg at kraftbegreper som 
”revolusjon” tas i bruk, og det er snakk om revolusjonerende endringer (Storsul 2002). Derfor 
er det viktig å ikke låse blikket fast på forventningene til hva teknologier kan gjøre, med en 
revolusjonerende kraft, men hvilke grunnlag som skapes og skaper betydninger. Hvilke 
begreper bruker vi om nye teknologier og om dem som er tenkt skal bruke disse? Hvilket 
samfunn (re)konstrueres og fremstilles som IT-samfunnet? Er det et segment av 
markedsanalyserte mennesker? 

eNorge2005 og målene 

Av målene som blir presentert, er det først og fremst tre IT-politiske mål som er overordnet. 
Igjen blir det tydelig at hovedfokuset sentrerer om begrepene økonomi og kunnskap. Strategien 
går ut fra at ”utvikling og bruk av informasjonsteknologi skal bidra til verdiskapning gjennom 
økt innovasjon og konkurransekraft i norsk næringsliv”. Dernest skal ”informasjonsteknologi... 
brukes til å effektivisere offentlig sektor og tilby nye og bedre tjenester til brukerne”. Det siste 
overordnede målet er at ”alle skal kunne utnytte informasjonsteknologiens muligheter, og IT 
skal bidra til å bevare og videreutvikle vår kulturarv, identitet og våre språk”. Gjennomgående 
i dokumentet er begreper som modernisering, effektivisering, innovasjon, verdi, alle, service, tjenester,
tilbud, etterspørsel. På samme måte som kategoriene om kjønn brukes i markeds- og 
spørreundersøkelser, har heller ikke begrepene som brukes i eNorge2005 gitte betydninger, 
men er avhengig av hvem sine betydninger som får plass. Etter at målene har blitt presentert, 
blir det fremstilt hvilke forutsetninger i det norske samfunnet som blir ansett å ligge til grunn 
for å oppnå de overordnede målene. Det er bildet som blir tegnet her, som blir avgjørende for 
den strategien den norske regjeringen legger. Men hvem sine forestillinger om samfunnet er 
det som blir fremstilt? Hovedmålene blir delt inn i delmål, og det er her, i en mer detaljert og 
praktisk orientert omtale at henvisningene til hvilke stemmer som blir tatt i bruk for å 
konkretisere, bildet av det norske samfunnet blir tydeligere. Jeg vil her ta for meg en lite 
utvalg. 

I forhold til målsettingen om å legge til rette for ”et klima for verdiskapning”, måles 
verdiskapning i antall entreprenørskap. Med entreprenørskap menes ”ethvert forsøk på å starte 
en ny bedrift eller næringsvirksomhet” (eNorge2005, s.7). Og ut fra mål på produktivitetstall 
fra Økonomiske analyser22 ble konklusjonen at ”Norge har et høyere nivå av entreprenørskap 
enn de fleste andre europeiske land” (eNorge2005, s.7).  I forhold til denne konklusjonen blir 
det likevel gitt et forbehold om at det ”vil alltid være måleproblemer knyttet til 
produktivitetsmål. Tall fra ulike kilder kan derfor variere en hel del og en skal bruke slike tall 
med en viss forsiktighet” (eNorge2005, s.7). Det kommer til syne et moderert perspektiv på 
tallenes betydninger. Likevel blir de brukt i den videre argumentasjonen, der verdiskapning blir 
sammenstilt med det å starte en ny bedrift eller næringsvirksomhet. Denne verdiskapningen blir 
så brukt for å sammenligne Norge med andre land. I følge eNorge2005 har Norge siden 1999 
deltatt i det internasjonale forskningsprosjektet GEM (Global Entrepreneurship Monitor) om 
                                                
22  Økonomiske analyser 2002:3, SSB, OECD og Teknisk Beregningsutvalg (produktivitetsvekst sammenlignet med andre 

OECD-land). 
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entreprenørskap. Entreprenørskapsundersøkelsen, som omfatter 37 land, rangerer Norge høyest 
i Europa, etter Island og Irland. Her måles også kvinnelige etablerere og da blir bildet justert: 
”Befolkningsundersøkelsen viser at antallet kvinnelige entreprenører i Norge er lavere enn 
snittet i de undersøkte landene, til tross for at rammevilkårene for kvinner er gode. En av 
forklaringene kan være at velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende er dårligere enn 
for arbeidstakere” (eNorge2005, s.8). I forhold til en slik forklaring kan det være grunn til å tro 
at selve forutsetningene for å drive selvstendig næringsdrift har større betydning enn kjønn. 
Likevel blir det fremstilt som at rammevilkårene for kvinner er gode. Betyr det at det da er noe 
med kvinner som gruppe? 

Neste mål er at ”Gode rammebetingelser skal stimulere til økt anvendelse av 
elektronisk forretningsdrift i og mellom virksomheter” (eNorge2005, s.9). Konklusjonene er 
gitt på grunnlag av at ”Næringslivet har god tilgang på teknologi og Internett, men utnytter 
ikke mulighetene innen elektronisk forretningsdrift godt nok. Kompetansen og etterspørselen 
blant forbrukerne er høy” (eNorge2005, s.9). I denne sammenhengen henvises det til Norsk 
Gallup, InterBusiness, juni 2002, og European Community survey om e-commerce 2001, 
hvor ”Internettilgangen blant bedrifter med fire eller flere ansatte var på 96 % i juni 2002. 
Andelen bedrifter med hjemmeside øker og er nå på 69 %” (eNorge2005, s.9). Om 
forbrukeretterspørsel etter netthandel, er konklusjonen at den er god. For i følge Norsk 
Gallups Interbuss 3/2002, har ”59 % av de som har brukt Internett de siste 30 dagene brukt 
nettet til å handle varer eller tjenester med” (eNorge2005, s.9). Men er etterspørsel et egnet 
perspektiv å forklare kunnskap med? I forhold til denne spørreundersøkelsen kommer det også 
frem at "(e)n god del flere menn enn kvinner er interessert i netthandle eller har planer om å 
netthandle. Når det gjelder de som faktisk handler er det ikke større kjønnsforskjeller” 
(eNorge2005, s.9). Kjønn er en utbredt anvendt kategori for å måle interesse for og bruk av 
nye teknologier. En kategori er ikke lett å sno seg ut av, kanskje også når det ikke nevnes. 

Neste mål i forhold til innovasjon og verdiskapning er: ”I opptrapping av norsk 
forskning skal IT ha høy prioritet, og resultatene skal i størst mulig grad kommersialiseres” 
(eNorge2005, s.10). Dette er et mål ettersom det gjennom undersøkelser har blitt kartlagt at 
”Norge investerer betydelig mindre i IT-forskning enn f.eks. våre nordiske naboland. I forhold 
til gjennomsnittet for OECD og EU ligger både næringsliv og offentlig sektor etter” 
(eNorge2005, s.19). Dette har kommet frem etter følgende undersøkelser: Norsk Gallup, 
Interbuss 3/2002, De nordiske statistiske byråer 1999, Norsk institutt for studie av forskning og 
utdanning NIFU. Innenfor denne målsettingen blir kjønn ikke trukket frem som en variabel.  

I forhold til mål om tilgang er det nedtegnet at ”Norge skal ha en robust, effektiv og 
allment tilgjengelig infrastruktur for elektronisk kommunikasjon basert på virksom 
konkurranse” (eNorge2005, s.11). Dette fastslås på bakgrunn av perspektivet om at ”Norge har 
god tilgjengelighet på fast telefoni, mobiltelefoni og digitale satellittjenester” (eNorge2005, 
s.11).   

I forhold ”økt utbredelse av bredbånd defineres målet slik: ”Det skal være gode 
markedstilbud om bredbånd i alle deler av landet. I løpet av 2005 skal alle grunnskoler, folke-
bibliotek og kommuneadministrasjoner ha tilbud om bredbåndstilknytning til 
konkurransedyktige priser. Innen utgangen av 2003 skal alle videregående skoler ha slikt tilbud. 
Videre tas det sikte på at alle sykehus skal ha bredbåndstilknytning til helsenett i løpet av 
2002”. Tallene som er beregnet frem i forhold til denne målsettingen forteller at 
”Bredbåndsdekningene har økt kraftig de siste par årene, men er fremdeles lav sammenlignet 
med ledende land og med målene i eNorge-planen”. Også her er undersøkelser delt i to felt. 
På den ene siden er det rapporter som viser faktisk tilgjengelighet, der "Tallene viser at Norge 
ligger et godt stykke etter de øvrige landene i bruk av ADSL og kabelmodem. Tilbudet, dvs. 
operatørenes dekningsgrad, er imidlertid langt høyere enn bruken. Men også i forhold til 
dekningsgrad ligger Norge etter de ledende landene." På den andre siden finnes rapporter 
(Norsk Gallup, Interbuss 3/2002) som søker å tegne et bilde av brukerne. Igjen er det 
interessant å lese hvordan menneskers opplevelser blir gjenstand for analyser, og hvordan 
svarene som blir gitt viser avvik: ”Spørreundersøkelser til forbrukerne om opplevd tilbud vil 
avvike fra operatørenes tall for faktisk tilbud”. Derfor er forklaringen på dette avviket 
interessant å merke seg: ”Det kan skyldes forskjeller mellom det tekniske tilbudet og det 
kunder opplever som et reelt markedsført salgstilbud. Samtidig er andelen Internettbrukere som 
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oppgir å ha bredbånd i byene høyere enn abonnementsstatistikkene tilsier, spesielt er forholdet 
mellom oppringt Internett og bredbånd tvetydig” (eNorge2005). Det foreligger i tillegg studier 
om regionale skiller, om bredbånd i skolene, bibliotekene og i kommuneadministrasjonene og 
helseforetak.  

Det tredje hovedmålet handler om ”kompetanse for endring”, der en målsetning er at 
”IT skal bidra til et styrket læringsmiljø, individtilpasset læring og bedre kvalitet i 
utdanningen”. Undersøkelser har her kartlagt at: ”Norske skoler er godt utstyrt og 
kompetansen blant lærerne er høyere enn tidligere antatt. Elevenes faktiske bruk og utnyttelse 
av elektroniske hjelpemidler er imidlertid lavere enn i sammenlignbare land”, med 
henvisninger til tall fra Norsk Gallup for UFD februar 2002, EU-kommisjonens 
Eurobarometer og Euroflash 118.  

I forhold til kompetanse blir kategorien kjønn gjort eksplisitt i eNorge-dokumentet: ”I 
2002 gjennomførte UFD i samarbeid med Datakortet en pionerundersøkelse av elevers og 
læreres IT-kompetanse, både slik de selv opplever den og slik den faktisk er gjennom varierte 
tester”. Virkelighetsforståelsen knyttes her opp til at det er testene sammen med hva som er 
selvopplevd som er det legitime instrumentet for å avdekke kompetansen. Hvordan disse 
testene og fortolkningene av virkelighetshistoriene er konstruert, av hvem og ut fra hvilke 
målsettinger, vil være et prosjekt å ta tak i. Undersøkelsen det her refereres til viser at ”I snitt 
har lærerne i grunnskolen og på videregående skole bedre ferdigheter enn elevene”. Videre står 
det at ”Kvinnelige lærere i grunnskolen synes å undervurdere sine ferdigheter, mens guttene i 
grunnskolen overvurderer ferdighetene”. Slike generaliseringer reproduserer stereotypiene om 
kjønn og bruk av IT. Kvinner fremstilles som dem som kan, men ikke tør si det. Gutter 
fremstilles som overmodige. Denne undersøkelsen tuftes dermed på generelle generaliseringer, 
og tar ikke med mangfoldet i betraktingen. Kvinner som selv hevder sin egen kompetanse, 
gutter som ikke skriker høyt av tilfredshet kan sies å bli visket ut i denne type undersøkelser. 
Ut fra slike generaliseringer skal det da settes i verk tiltak, for å øke kvinners selvbilde og for å 
dempe gutters selvhevdelse. Det kan sikkert ha mange positive sider, men det er også med på å 
forsterke et Wollstonecraft’s dilemma. For det første opprettholdes en forskjellstanke om 
kjønnenes ulikheter som kategori. For det andre, på hvem sine premisser skal selvfølelsen 
skapes, og på hvem sine premisser skal hybris dempes? Denne retorikken fremstiller ikke et 
særlig mangfoldig bilde av samfunnet. Hilde Corneliussen observerte i sin avhandling hvordan 
det også blant studenter ble tydelig et misforhold av selvoppfattelse og faktiske kunnskaper. 
Dette forklarer hun blant annet ut fra hvordan den hegemoniske diskursen favoriserer menn, 
selv om mange menn også stiller seg selv utenfor denne (Corneliussen 2002). I forhold til slike 
undersøkelser ville det vært interessant å analysere hvilke kategorier og svaralternativer som blir 
benyttet.  

Når det så gjelder kunnskaper, og betydninger av dette begrepet, er et mål at: 
”Befolkningen skal ha tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å benytte seg av teknologiens 
muligheter” (eNorge2005, s.19). Her blir følgende forutsetninger skissert: ”Norge ligger godt 
an når det gjelder tilgang og bruk av PC og Internett. Det er fortsatt forskjeller knyttet til alder, 
kjønn, geografi og utdanning” (eNorge2005, s.19). Her tas standardkategoriene i bruk igjen. 
Videre står det at ”Deltakerbilletten til det oppkoblede samfunnet ser ikke lenger ut til å ligge 
så mye i tilgang til infrastruktur som i evnen til og ønske om å benytte seg av infrastrukturen" 
(eNorge2005, s.19). Problemet med slike formuleringer er at også begreper som "evne" og 
"ønske" blir målt. Hva forteller operasjonaliseringen av disse begrepene om mangfoldet? Slik er 
det fremstilt i eNorge2005: ”50pst. av befolkningen bruker Internett daglig, men det er liten 
forandring når det gjelder kjønnsforskjeller, aldersforskjeller og geografiske forskjeller”23. Når 
befolkningen så skal måles i forhold til kunnskaper, ferdigheter, eller/og evne og ønsker er det 
operasjonalisert på følgende sett: ”Sammenlignet med andre europeiske land ligger Norge noe 
dårligere an i privat bruk av nettet til oppgradering av kunnskaper” (eNorge2005, s. 19) Men 
hva er det som er å bruke nettet til å oppgrade kunnskaper? Hva er kunnskaper og hva er ikke 
kunnskaper, hvordan blir disse begrepene forstått av menneskene som deltar i disse 
undersøkelsene, og hvordan blir de tolket? Kunnskaper er ikke ett gitt og enkelt begrep som 
det på en enkel måte lar seg gjøre å føre statistikk over.  Når det er snakk om å ønske eller ha 

                                                
23  Fra Norsk Gallup, Interbuss 3/2002( eNorge2005  s. 19). 
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behov for, kan det leses at ”42 pst. av de som ikke planlegger å skaffe seg Internett oppgir 
manglende behov som årsak. 12 pst. oppgir tilgang på jobb som årsak, 9 pst. mener det er for 
dyrt i anskaffelse og 6 pst. mener det er for dyrt i bruk" (eNorge2005, s.19). Det å ønske noe 
eller å ha behov for noe, får en underlig betydning i en slik spørreundersøkelsessammenheng. 
Når slike begreper danner grunnlag for valg av politiske handlinger vil det være av betydning å 
vite hvordan disse spørsmålene blir stilt. Kan det være at bildet hadde blitt annerledes om andre 
kategorier eller svarmuligheter hadde blitt gitt? 

Et annet mål er å ha konkurransedyktig innholdsnæring. Målet er at ”Norsk 
innholdsnæring skal være internasjonalt konkurransedyktig, og det skal være konkurranse og 
mangfold i produksjon og spredning av elektronisk innhold i Norge” (eNorge2005, s.20). Her 
definerer undersøkelser det slik at Norge ligger godt an: ”Utviklingen innen SMS og 
betalingsmodeller over SMS i Norge har vært spesielt positiv og er internasjonalt ledende” 
(eNorge2005). Her blir et knippe norske aviser nevnt som leverandører av digitalt innhold. 
Telenor blir også trukket frem som innholdsleverandører gjennom selskaper som ABC 
Startsiden, Canal Digital, Din Side, Djuice og Scandinavia Online. I eNorge2005 blir det 
henvist til at SSB både nasjonalt og internasjonalt vil ”utvikle statistikk for innholdssiden” fra 
2003. I en slik utarbeidelse vil det være spennende å se om de vil ta høyde for skjulte strukturer 
som forestillinger om kjønn kan representere. Både i forhold til bruk av og i fremstillinger av 
innhold. Det kan bli en utfordring å presentere slike betydninger gjennom statistiske mål. 
Problemstillingen synes bevisst ettersom det blir hevdet at det er vanskelig å gjennomføre 
internasjonale sammenligninger, fordi det ”mangler enhetlige definisjoner” (eNorge2005, 
s.20). Skal det konstrueres internasjonale standarder i forhold til slike begrepers betydninger, 
blir en utfordring å se både hvilke muligheter, men også hvilke begrensninger som vil ligge i 
disse betydningene. Hvem definerer begrepene, for hvem og hvorfor?

Det nest siste målet er at ”Innholdsproduksjon skal bidra til å modernisere offentlig 
sektor og sikre demokratisk deltakelse”. Her er det tydeligvis en usikkerhet ”Private 
virksomheters tilgang på offentlige data til videreforedling er trolig ikke god nok. Noen statlige 
virksomheter ligger imidlertid langt fremme” (eNorge2005, s. 21). Av statlige 
innholdsleverandører som blir ansett å ligge langt fremme er bl.a Aetat, Brønnøysundregistrene, 
Lovdata, Nasjonalbiblioteket, Norge.no, Norsk Eiendomsinformasjon AS, NRK og ODIN. I 
forhold til private virksomheter blir det sagt at det foreløpig ikke eksisterer en ”samlet analyse”. 
En tankevekker er likevel hvordan ”private virksomheters tilgang på offentlig elektronisk 
informasjon til utnyttelse for kommersielle formål” (eNorge2005, s. 21), blir betraktet som en 
modernisering av offentlig sektor og som en sikring av demokratisk deltakelse. Hva slags 
demokratibegrep er det som brukes da? 

Videre er det et mål at ”Informasjon og holdningsskapende arbeid skal bidra til å 
bekjempe ulovlig og skadelig innhold på Internett”. Her blir det sagt at ”Det er et stort behov 
for informasjon om hvordan man kan forholde seg til uønsket innhold. Uønsket e-post er et 
voksende problem” (eNorge2005, s. 21). Ut fra dette har MMI blitt engasjert til å gjennomføre 
en undersøkelse om ”holdninger til uønsket innhold”. Dette er ikke uproblematiske begreper å 
måle. Her har holdninger til uønsket innhold blitt operasjonalisert til hvordan et utvalg 
mennesker stiller seg til ”utsagn om barn og ungdoms nettbruk”. Hva slags spørsmål blir stilt? 
Det er påfallende at det kun stilles spørsmål som gir begrensede svarmuligheter. Her er et 
eksempel på fem av spørsmålene: ”Tror du at installering av et sikkerhets- eller filtersystem kan 
forhindre uønsket web-sider? Mener du at du har tilstrekkelig info om sikker bruk av Internett 
for barn og ungdom? Bør man være bekymret for at barn påvirkes av falsk info på Internett? 
Snakker foreldre med barn om sikker bruk av Internett? Kan barn tenkes å gi fra seg personlig 
informasjon på Internett?” (eNorge2005, s.21). På disse spørsmålene deles svarene i to: ”I stor 
grad” og ”i liten grad”. ”Ja” eller ”nei”. Ingen andre valgmuligheter gis, som for eksempel å 
svare at: ”Jo, men noen ganger…”. Resultatene av denne undersøkelsen gir grunnlag for at 
eNorge2005 konkluderer med at "Funnene indikerer et stort informasjonsbehov, blant annet 
om nettvett og den manglende effektiviteten av tekniske filtreringsprogrammer” 
(eNorge2005s. 21). Jeg vil ikke hevde at dette ikke er viktig, men stiller spørsmål til måten 
problemer skaper, skapes og (re)konstrueres på. Problemet har på mange måter blitt definert 
allerede i spørsmålet. Det handler om sikkerhetssystemer eller filtersystemer. Hva om den som 
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blir stilt spørsmålet har en idé om at det handler om noe annet? Finnes det da rom for et slikt 
svar, og blir det eventuelt tatt stilling til videre i rapporten?  

Kapittel fem omhandler målene som er satt for å få ”en moderne offentlig sektor”. Slik 
defineres målene og tiltakene for å skape denne: "IT skal bidra til en mer effektiv 
oppgaveløsning og en bedre organisering av offentlig sektor" (eNorge2005, s. 23). Dette målet 
bunner i antakelsen om at ”Mye tyder på at offentlig sektor har kommet kort når det gjelder å 
ta ut organisatoriske gevinster av IT. Samtidig er datagrunnlaget for svakt til å vurdere 
situasjonen” (eNorge2005, s.23). Betyr det at det kun er datagrunnlag som kan fortelle noe om 
hva slags samfunn vi vil ha? Hva slags samfunn er det vi har da? Et eksempel på hvordan 
samhandling blir målt er at ”Bruksstatistikken fra Trygd-helsepostkassen (elektronisk 
meldingstjeneste for ulike ledd i helsesektoren, f. eks. mellom lege og sykehus) viser at det i 
februar 2002 gikk ca 222.500 meldinger og i oktober 2002 mer enn 296.400 meldinger. Dette 
indikerer en økning i omfanget av elektronisk samhandling” (eNorge2005, s.23). Hva forteller 
egentlig disse tallene om offentlig sektor? Arendt skriver om slik telling: ”og det vi kan lese ut 
av våre instrumenter sier, for å uttrykke det med Eddington, ikke mer om de virkelige 
egenskapene enn et telefonnummer sier om den som tar av røret” (Arendt 1996, s. 267). Hva 
denne samhandlingen består i, forteller ikke tallene noe om.  

Et IT-samfunn på markedsvilkår? 

Det kommer tydelig frem i eNorge2005-rapporten at fokus er å gjøre IT tilgjengelig for alle. 
Av den grunn har det blitt målt og telt hvem som er brukere. Dette har blitt vist blant annet 
gjennom spørreundersøkelser, der det går frem at noen steder er kvinner i undertall, noen 
steder i overtall og andre steder er det vist at det ikke er særlig forskjell mellom kvinner og 
menn. Likevel er det interessant å spørre seg hvorfor kjønn blir trukket frem i forhold til bruk, 
men ikke i andre sammenhenger. Hva kan være grunnen til det? Det er et grunnleggende 
prinsipp i et demokratisk informasjonssamfunn at det bør være en rettferdig tilgang til 
teknologier. Dette er for å unngå at et fåtall får og tar del i ressursene på bekostning av flertallet 
(Spender 1995). eNorge2005-rapporten har interesse av allmenn tilgang, men spør ikke på 
hvem sine eller på hvilke bekostninger eller premisser. Det oppstår et dilemma i 
kategoriseringene eller målingene. Ut fra Hannah Arendts perspektiv om mennesket som 
politisk handlende, gjør kategoriseringene det slik at den politisk handlende kvinnen bare er 
aktør i en brukssammenheng. Hva er det som gjør at kvinner, som kategori, som en homogen 
gruppe, blir trukket frem i den politiske argumentasjonen i forhold til bruk, men ikke ellers? 
Eller er det slik at de såkalte nøytrale skriveformene, de som omtaler ”alle”, faktisk inkluderer 
alle de ulike menneskene? Skal omtalen faktisk inkludere alle, hvorfor trekkes da kvinner frem 
som en homogen gruppe i andre sammenhenger? Hva gjør i tilfelle kategoriene i denne 
sammenhengen? Sagt på en annen måte, hva skaper kategoriene for forestillinger og hva 
konstitueres gjennom bruk av dem? Gansmo, Lagesen og Sørensen (2003) skriver om de 
symbolske føringene som er knyttet til kjønn og IKT. Kjønn blir i e2005-rapporten trukket 
frem i forhold til vurdering av egen kompetanse, iverksetting av næringsvirksomhet og i 
forhold til bruk av for eksempel netthandel. Undersøkelsene som har blitt gjort tegner et bilde 
av kvinner som ’de som er flinke, men som ikke tør si det’ og et bilde av gutter som de som 
ikke er like flinke, men tror selv at de er det’. Samtidig går det også frem at på en del områder 
er det ikke nevneverdig forskjell mellom de to kategoriene kjønn. Når det i rapporten fremgår 
at et hovedmål er å skape et IT-samfunn for alle, og kvinner noen steder blir trukket frem som 
en variabel, men andre steder ikke, hva forteller det? På hvem sine premisser skal begrepet om 
alle forstås? Dersom det eksisterer en hegemonisk diskurs innenfor dette feltet, slik Hilde 
Corneliussen skriver om i sin avhandling (Corneliussen 2002), er det mulig å åpne for et 
mangfold i den etablerte diskursen? De stereotype forventningene til kjønn og IKT er for flere 
en forklaringsfaktor (Gansmo 2002). Spørsmålet er hvordan en skal kunne trekke seg ut av slik 
tradisjonell dualistisk tenkemåte som stereotyper kan sies å være (Lie 2003). Uten å gjøre det, 
vil det være lett, nok en gang å falle inn i Lombardo’s Wollstonecraftdilemma. Symbolene og 
forventningene som ligger i begreper om kjønn og IKT kan sies å være med på å skape 
premisser. Eller som Susan Leigh Star sier det: ”Standards are standards, and they embody 
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values, simplifications, and treaties”. Når kjønn også brukes tidvis som kategori for å tegne et 
bilde av virkeligheten, blir det derfor viktig å diskutere disse inndelingene, fordi de nettopp 
legger premisser for politisk handling. Kanskje viser kategoriene, og den symbolske makten de 
har, hvilke betydning bruk av statistikk har. Ved å trekke inn kjønn i forhold til bruk, til 
etablering av næringsvirksomhet og i forhold til netthandel, kan det tenkes at de dualistiske 
kategoriene reproduserer allerede etablerte forestillinger. Når kategoriene, menneskene forstått 
som grupper, blir vurdert ut fra hva som er ”gjennomsnittlig”, ”normalt” eller ”i forhold til de 
andre europeiske landene”, er det i følge Hannah Arendt det samme som å lese inn et biologisk 
menneskesyn. Det å kategorisere ulike, likeverdige mennesker inn i homogene grupper, er for 
henne å frata dem som mennesker politisk handlingsrom, ettersom de da blir konstituert som 
adferdsvesener. Hun åpner på den måten nok et dilemma, nemlig forholdet mellom å 
problematisere mangfoldet og kategorienes disiplineringer. 

Susan Leigh Star aktualiserer og tydeliggjør problematikken gjennom sine eksempler 
fra spørreskjemaene hennes mann måtte svare på. Det hun viser gjennom sitt eksempel har 
flere paralleller til deler av premissene eNorge2005 bygger på. At dokumentet henviser til 
hvilke undersøkelser som har blitt gjort, er utelukkende positivt, men det er ikke dermed sagt 
at det ikke kan stilles spørsmål til dem. I forhold til det bildet som er fremstilt av brukerne av 
IKT, er det ikke gitt at det bildet som tegnes nødvendigvis er slik. Det ligger ikke til grunn 
noen forestillinger om gjensidighetstenkning, det er teknologien som er drivkraften. I 
spørsmålene som ble gitt om barn og sikker bruk av Internet og i spørsmålene om lyst til å 
handle på nett og for å vurdere egen IT kompetanse, viser ikke svarene det som ikke blir sagt 
eller ikke har plass i de allerede gitte svaralternativene. Og som Haraway vektlegger, det som 
ikke blir sagt har også betydning.  Som Gansmo viser i sin studie blir ofte kvalitativ forskning 
satt til side av politiske og kommersielle beslutningstakere. Hun hevder disse prioriterer 
kvantitativ forskning, fordi denne av beslutningstakerne blir ansett som mer vitenskapelig 
troverdig (Gansmo 2002, s. 186). De standardiserte forklaringene gis plass og blir ansett som 
mer vitenskapelig troverdig. Hva slags diskurs er det da snakk om? Hvem sitt hegemoni råder 
den politiske og kommersielle agendaen? Dersom målet om et IT-samfunn for alle skal kunne 
nås, vil det være vanskelig dersom mangfoldet ikke tas hensyn til. Tradisjonelle kategorier 
bidrar til å reprodusere de allerede eksisterende symbolske verdiene. Det kan vanskelig sies at 
eNorge2005 gir rom for mangfold. I forhold til hva Gansmo viser i sin studie, kan hennes 
perspektiv også være med på å bygge opp under Arendts perspektiv. Dersom grunnen til at 
kvantitative analyser foretrekkes, kan en del av årsaken ligge i målet om økt effektivisering og 
økt kommersialisering? Ut fra Arendts perspektiv er dette også med på å vanskeliggjøre 
menneskers handlingsrom. 

På samme måte som Lombardo finner et Wollstonecraftdilemma i andre EU 
dokumenter, kan det sies at den norske regjeringens eNorge2005 også kommer opp i et 
tilsvarende dilemma. Til tross for at kvinner som kategori i visse tilfeller ikke trekkes frem som 
en variabel, kan det kanskje sies at i de tilfellene der det skjer, er det ut fra en likhetstankegang 
på premisser som kanskje ikke lenger er gyldige. Premissene for hva alle betyr, krever fornyelse 
hvis det ikke skal reprodusere dette dilemmaet. Når eNorge2005-dokumentet i tillegg 
viderefører den revolusjonære og teknologioptimistiske retorikken fra tidligere strategiplaner 
som også inkluderer ambisjonene om økt kommersialisering, er spørsmålene om menneskers 
politiske handlingsrom høyst relevante i dag. Selv om visjonene er tuftet på et ønske om det 
beste for alle, er det grunn til å spørre seg på hvem sine premisser dette tenkes gjennomført. På 
bakgrunn av det samfunnspolitiske bildet som i stor grad fremkommer ut fra en argumentasjon 
basert på henviste spørreundersøkelser, er det verdt å spørre hvor mangfoldig det politiske 
handlingsrommet kan sies å være. Dersom det kun begrenses til de hegemoniske dualistiske 
kategoriene, er ikke de politiske valgmulighetene større enn de valgene seigmannen og 
seigdamen står overfor. 
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4  IT-politik och jämställdhetspolitik – ett möjligt 
äktenskap?24

Christina Mörtberg 

Bakgrund

En grundläggande princip i ett demokratiskt informationssamhälle bör vara en rättvis tillgång 
till tekniken för att undvika att ett fåtal får och tar del av resurserna på bekostnad av flertalet 
(Spender 1995). Informationsteknik är inte något givet utan är något som utvecklas av 
människor som på olika sätt deltar i forskning och utveckling av teknologin eller använder den. 
Utveckling av informationsteknik sker i förhandlingar mellan olika intressenter och deltagare 
och i dessa förhandlingar formas och formar både kön och teknik. Det är en rättighetsfråga att 
kvinnor och män har samma möjligheter till samhällets resurser i form av utbildning och arbete 
inom IT-området.  Idag finns inga formella hinder för kvinnor att söka sig in på områden som 
traditionellt dominerats av män. Borttagandet av formella hinder är strategier för att åstad-
komma ett jämställt samhälle. Men på grund av att möjligheterna i praktiken inte är likadana 
för kvinnor som för män krävs också andra förändringar.  

I ett svenskt sammanhang har IT-området dominerats av begränsade grupper av män 
med specifika kunskaper och därför torde det inte vara alltför fel att påstå att deras intressen och 
erfarenheter har kommit att forma dominerande förhållningssätt inom området (Mörtberg 
1997b). Men IT-området är inte en självskriven manlig domän trots att det till en början 
befolkades av män. I mitten och slutet på 1990-talet visade feministiska forskare på bräckor i 
den manliga dominansen genom att visa på kvinnors möjligheter till utvecklande och 
stimulerande arbetsuppgifter (Roman 1994, Blomqvist 1995, Mörtberg 1997b). Trots goda 
utsikter om utmanande arbete fanns fortfarande skiljelinjer som bl.a. innebar att inom områden 
med mer tekniskt inriktade tillämpningar som t.ex. telekommunikation var antalet kvinnor få.  

I dagens Sverige liksom i många andra länder finns inte några formella hinder för 
kvinnor att välja områden som tidigare dominerats av män. Jämställdhetspolitikens mål har varit 
att eliminera formella hinder med syfte att ge kvinnor och män samma rättigheter att nyttja 
samhällets resurser inklusive utbildningar och yrken inom IT-området. Det är en rättvisefråga. 
Andra argument som på senare år dominerat det offentliga samtalet samt jämställdhetsprojekt är 
kvalitetsargumentet (Trojer och Gulbrandsen 1998) eller resursargumentet (Magnusson 
2000)25. Resursargument har ibland också dominerat argumentet om att kvinnor utgör en 
outnyttjad resurs för att tillhandahålla IT-industrin med högt kvalificerad arbetskraft. Utgångs-
punkten för resursargumentet är skillnader mellan könen samt att kvinnor bidrar med ”något” 
som tidigare saknats i politiken, arbetslivet, i yrken etc. Däremot artikuleras sällan vad 
innebörden av det som saknas är. Kampanjer och program med syftet att öka antalet kvinnor 
inom IT-sektorn har i hög grad byggt på sådana antaganden. Det är påtagligt i förändringar av 
utbildningsprogram inom högre utbildning (Se Salminen-Karlsson 1999, Mörtberg 2000, 
2001). 
I Sverige har många olika projekt och kampanjer genomförts med syfte att motivera fler 
kvinnor att söka till IT-utbildningar liksom att välja yrken inom IT-sektorn. Vissa förändringar 
har kunnat skönjas men med tanke på den mångfald av åtgärder som har genomförts kan man 
                                                
24  Artikeln har tidigare publiserats i Karstensen, G (red.) Subjekt, politik och könskonstruktion: det jämställda Norden som 

framtidsverkstad. Rapport från en nordisk forskningskonferens 28.2 – 1.3.2002, Stockholm, NIKK Småskrifter nr. 8, 2002, sid. 
59-67. 

25  I fortsättningen kommer jag att använda resursargumentet eftersom begreppen har likartade innebörder. 
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konstatera att mer permanenta förändringar varit begränsade. Varför åstadkoms endast 
begränsade förändringar?  Jämställdhetsprogram presenterar alltid en mer eller mindre påtaglig 
förklaring av problemet som programmen syftar till att lösa. Förutsättningar och antaganden tas 
för givna i diagnoserna av problemet och beroende på hur problemet t.ex. med en låg andel 
kvinnor inom IT-området representeras, är speciella lösningar tänkbara. I vissa konstruktioner 
av problemet förblir vissa frågor oproblematiska och effekterna av att frågor inte diskuteras kan 
begränsa möjligheter att förändra. (Bacchi 1999, Magnusson 2000). 

I den här artikeln vill jag undersöka hur kvinnor, män och jämställdhet konstituerar 
IT-politiken eller hur IT-politiken konstituerar kvinnor, män och jämställdhet och också vilka 
lösningar som blir möjliga genom de representationer som produceras. Jag använder 
diskursanalys och har inspirerats av Jean Carabines (2001) genealogiska ansats att analysera 
nätverk av makt och vetande samt hur de är inbäddade i formandet av diskurser. Diskursanalys 
ger möjligheter att undersöka hur man talar om flickor, pojkar, kvinnor, män, jämställdhet, 
informationsteknik samt IT-politik och vilka effekter det får för möjligheter till förändring. 
Utgångspunkt tas i IT-propositioner26 samt i Rådet för jämställdhet som rör frågor om 
transport och IT-tjänsters del- och slutbetänkande27 för att undersöka vilka förutsättningar och 
antaganden som representeras i problembeskrivningar och i föreslagna lösningar. Frågor som 
ställs är: Vilka förståelser är invävda eller tas för givna i diagnoser av problem? Vad förblir 
oproblematiskt i diagnoserna av problemen? Vilka effekter skapas genom diagnoserna? 
Exkluderas faktor genom presenterade problembeskrivningar och föreslagna lösningar? Vad vill 
man förändra och till vad? 

Först kommer jag att göra en kortfattad historisk tillbakablick i syftet att visa att 
nuvarande IT-politik bygger på en tradition sedan 1940-talet. Därefter beskrivs de två 
propositioner som lagts fram till riksdagen under 1990-talet och 2000-talet. Eftersom den 
senare propositionen är en precisering av den tidigare föreslagna politiken kommer båda 
dokumenten att användas. Dessa kommer att kontrasteras med del- och slutbetänkandet från 
Rådet för jämställdhet som rör transport och IT-tjänster (JÄMIT). Slutligen diskuteras 
diagnoser och vad som förblir oproblematiskt i hur problemet representeras samt vilka 
förändringar som är möjliga beroende på hur problemet diagnostiserats. 

Från BESK till samordnad datapolitik 

Militära behov och tillämpningar har i ett historiskt perspektiv varit drivkrafter för 
datateknikutvecklingen i Sverige liksom i många andra länder (Annerstedt et al 1970, Mörtberg 
1997b, Vehviläinen, 1997). I Sverige finns en tradition av datapolitik som under 1940-talet 
resulterade i finansiellt stöd från regeringen till utvecklingsprojekt. Numeriska beräkningar för 
militära, tekniska och vetenskapliga tillämpningar ökade under och efter andra världskriget och 
dessa behov blev styrande för samarbetet mellan olika militära grenar, industrin, matematiker 
och tekniker i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.  1947 tillsatte den svenska regeringen 
en utredning, matematikmaskinutredningen, med syftet att kartlägga försvarets behov av 
beräkningsmaskiner liksom också behoven för civil forskning. Med finansiellt stöd från 
regeringen bedrevs utvecklingsprojekt först för konstruktion av en relämaskin och senare av en 
elektronrörsmaskin. Den senare, som fick namnet BESK (Binär elektronisk sekvenskalkylator) 
invigdes i början av 1954, och var en av den tidens snabbaste beräkningsmaskiner.  Hans 
Glimell (1989) menar att statsmakterna inte tycks ha haft någon tanke på att engagemanget i 
utvecklingsprojekten varit frön till en aktiv teknik- och industripolitik. 
Nya utvecklingsprojekt och andra tillämpningar och användningsområden än militär 
etablerades. Den svenska statens engagemang i datateknikutveckling avslutades inte med stödet 
i 1950-talets konstruktion av beräkningsmaskiner utan har under åren tagit sig olika former. 
Kent Lindkvist (1984) karaktäriserar den svenska datapolitiken från mitten på 1940-talet fram 
till 1982 genom tre kategorier: utvecklings-, spridnings- och konsekvensstyrning. Den sista 
fasen, som sträcker sig fram till 1982, utmärks av samordning med integrering av de tre 
styrningsformerna. Lindkvist diskuterar graden av inflytande över teknikutveckling, dess konse-
                                                
26   Prop. 1995/96:125 och Prop. 1999/2000:86 
27   SOU 2000:58 och SOU 2001:44 



IT-politik och jämställdhtspolitik – ett möjligt äktenskap? 45 

kvenser samt existensen av en mer eller mindre genomarbetad policy uttryckt i någon form av 
program. Han diskuterar också huruvida styrningen är reell, inte existerar, och om den är 
explicit eller implicit. Det utmärkande i Lindkvists analys är fokuseringen på statens roll. En 
aktiv regering medför styrning av datapolitiken men en mer passiv roll innebär en styrning via 
strukturella faktorer. Lindkvist pekar på intressanta aspekter, men han diskuterar däremot inte 
synen på tekniken utan den tas för given.  Han diskuterar därför inte hur tekniken formas av 
någon samtidigt som den formar någon och något dvs. att utveckling av teknik sker i 
ömsesidiga processer mellan olika intressenter. Deras syn på kunskap, erfarenhet, värderingar 
och behov integreras i utvecklingar av artefakter, program, nätverk, databaser m.m. I 
förhandlingarna om gränser och innehåll formar och formas kön, teknologi och politik. 

Datadelegationen28, som tillsattes 1981 av en borgerlig regering, arbetade under en 
period som Lindkvist (1984) karaktäriserar som en tid av medbestämmande och integrering. 
De yttre ramarnas inverkan på hur deltagarna i datadelegationen utformade arbetet och vad 
som avhandlades är givet eftersom de inte står utanför skeenden i samhället utan är en del av 
dem. Delegationen presenterade bl.a. en rapport Samordnad datapolitik som kan betecknas 
som ett försök att formulera en politik för styrning av ett teknikområde, dess utveckling samt 
användning.29 Teknologin som fanns tillgänglig i början på 1980-talet kan inte jämföras med 
dagens informationsteknik, men trots det kan datadelegationens arbete fortfarande betecknas 
som ett lovande försök i formulerandet av en teknikpolitik med ett brett angreppssätt 
(Henriksson, 1995). Datadelegationens arbete bör också ses i sammanhanget av en omfattande 
arbetslivsforskning och särskilt kvalifikationsforskningens fokusering av yrkeskunnandet, dvs. 
vad som sker med kunnandet vid automatisering av arbetsprocesser samt vilket yrkeskunnande 
som kommer att krävas i automatiserade arbetsprocesser.30 En proposition, Datapolitik 
1994/85:25, presenterades för riksdagen under 1980-talet. Den socialdemokratiska regeringen 
lade ner delegationen 1985. 

Om vi blickar bakåt 10 till 15 år när datateknik hade blivit ett etablerat begrepp dök 
plötsligt ett nytt begrepp, informationsteknik, upp. Varför infördes en ny benämning? Och vad 
är innebörden med det nya begreppet? Ett sätt att förklara introduktionen var att under 1990-
talet integrerades datateknik, kommunikationsteknik och multimedia dvs. integrationen av 
olika teknologier motiverar behovet av en ny benämning. Begrepp är dock inte enhetliga och 
de har många olika innebörder beroende på sammanhang. Pirjo Elovaara (2001) visar i sin 
forskning hur informationsteknik har olika betydelser beroende på vem aktörerna är eller i 
vilket sammanhang hon/han skapar mening med teknologin. I och med 
kommunikationstekniken öppnades möjligheten att ansluta enskilda datorer till nätverk och 
därigenom kom interaktioner mellan människor och datorer att förändras. Oavsett vilken 
innebörd som begreppet tillskrivs har teknologin medfört förändringar i hur vi tänker om t.ex. 
samarbete, verksamheter, politik, relationer, identiteter och medborgarskap (Turkle 1995). Hur 
har nya teknologier påverkat IT-politiken och jämställdhetspolitiken? 

Från datapolitik till IT-politik 

Begreppet informationsteknik som introducerades under 1990-talet avspeglas också i 
namnbytet från datapolitik till IT-politik. Forskning och utveckling av informationsteknik är 
och har varit ett prioriterat område i Sverige. Regeringens politik liksom offentliga diskus-
sioner om ett informationssamhälle andas en teknikoptimism; tekniken ses som ett redskap och 
en drivkraft för att skapa tillväxt, sysselsättning och stärka landets konkurrenskraft. 1994 tillsatte 
den dåvarande borgerliga regeringen en kommission med uppgift att främja en bred 
användning av informationsteknik. Målet var att öka livskvaliteten samt att öka den 

                                                
28  Datadelegationen tillsattes av den borgerliga regeringen 1981 med statsrådet Olof Johansson som ordförande. Syftet var att 

utarbeta förslag till riktlinjer för datateknikens utveckling och användning.  
29   Se Mörtberg (1997a) för en utförligare diskussion av datadelegationens arbete. 
30  Den svenska debatten liksom forskningen dominerades av Bravermanns (1977) teser om arbetets utarmning och dekvali-

ficering vid automatiseringar. I början av 1980-talet introducerades tysk arbetslivsforskning som t.ex. Kern och Schumann, 
Projektguppe Automation und Qualifikation (PAQ). Det medförde att polariseringsteser och omkvalificering av arbetet vid 
automatiseringar av arbetet kom i fokus. PAQ gruppens hävdade att ”äkta” automationsarbete är en nödvändighet till skillnad 
från restarbete eller restfunktioner som försvinner vid en högre grad av automatisering (Lundqvist, 1983, PAQ AS 79, 1983). 
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internationella konkurrenskraften. Kommissionen fortsatte sitt arbete under socialdemokratiska 
regeringar, dock med en något omformulerad målsättning. Uppdraget sträcker sig till maj 2003. 
Socialdemokratiska regeringar har under 1990-talet lämnat två propositioner till riksdagen: 
Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik (Prop. 1995/96:125); Ett 
informationssamhälle för alla (Prop. 1999/2000:86).  

I proposition 1995/96:125 anges explicit att Sverige inte är i behov av en fristående 
IT-politik. Förklaringen är att informationstekniken ska underordnas övergripande mål inom 
olika samhällsområden fattade i en demokratisk process i vilken individens och samhällets 
behov tillgodoses. Diskursen om tillväxt och välstånd är påtaglig i propositionen genom att 
målet för en nationell strategi i första hand är att utveckla åtgärder för att värna tillväxt och 
välstånd genom att effektivisera och rationalisera verksamheter med hjälp av 
informationsteknik. Tillväxttanken och en optimistisk tilltro till teknikutvecklingens 
möjligheter går hand i hand i det moderna projektet.  

Staten åläggs att ansvara för rättsordning, utbildning och samhällsinformation. Rege-
ringen vill främja dessa områden för att lägga en allmän grund för utveckling av informations-
teknik, och därigenom kunna förverkliga målen i den nationella strategin. En översyn av lagar 
och förordningar ska genomföras för att eliminera hinder för en rationell användning av 
teknologin. I enlighet med svensk socialdemokratisk politik framhålls utbildning på olika nivåer 
som medel för att öka kunskaper och därigenom nå målet om tillväxt och ökad konkurrens-
kraft. Den starka tron på utbildning ligger helt i linje med framtidstron i det moderna projektet 
om tillväxt och välstånd. Det tredje området som staten ska ansvara för rör informationen till 
medborgarna och det ska nås genom att göra samhällets grunddatabaser tillgängliga för samtliga 
medborgare. Folkbibliotekens roll för spridning av samhällsinformation betonas också. 

Miljöpolitik som ett insatsområde är en nyhet i propositionen. Det omfattas av upp-
byggandet av miljödatabaser med information om miljöfarliga verksamheter och deras utsläpp. 
Dessutom betonas möjligheterna i informationsteknik för övervakning, styrning och kontroll 
av processer som ett medel i förbättringen av miljön. Distansarbete och videokonferenser är 
andra aspekter som framhålls som möjligheter för att minska resandets negativa påverkan på 
miljön. Elektroniska komponenter och utrustningar måste anpassas till krav som ställs i ett 
kretsloppssamhälle. 

Demokrati- och rättvisefrågor har en central plats i propositionen vilket också var fallet 
i 1980-talets rekommendationer till samordnad datapolitik. Däremot behandlas teknologin 
återigen som om vore den en autonom kraft och ett naturaliserat redskap för att åstadkomma 
välstånd och ökad konkurrenskraft. Naturaliseringen innebär att situering går förlorad (Star, 
1994) och därigenom teknologins funktion som formare och formande.  I propositionen finns 
ett för-givet-tagande om teknologin i jämförelse med 1980-talets diskussioner där frågor om 
förståelser av kunskaper, vilken typ av kunskap eller vems kunskap som representeras i 
teknologin diskuterades (Mörtberg 1997b). Frön till en begynnande teknikpolitik har styrts 
över till frågor om näringspolitik och tillväxt. Är jämställdhet en möjlig partner eller medför 
det ett ifrågasättande och en konkurrerande diskurs? 

I propositionen används kategorier som jämställdhet, flickor, pojkar, kvinnor, män, kvinnliga 
forskare och alla studenter. Det konstateras att användning av IT domineras av män som ett 
resultat av en könsuppdelad arbetsmarknad. IT bör göras tillgänglig för alla för att förstärka 
jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor ses som en outnyttjad potential i diskursen om 
tillväxt och välstånd och nationalstatens konkurrenskraft. 

Rättviseargumentet används vid fokuseringen av skolan och hur den ska verka för att 
”ge alla elever kunskaper oavsett bakgrund, kön, bostadsort etc.”31 I andra delar framhålls också 
rättvis tillgång till IT-teknik som i avsnittet om vuxenutbildning. Den tudelade arbets-
marknaden framhålls och hur det får konsekvenser för att t.ex. områden som vård och 
utbildning som domineras av kvinnor använder IT i lägre grad. I propositionen föreslås därför 
att ”förbättra kvinnors möjligheter att lära sig IT”. Förutsättningar ska skapas för att vuxna ska 
ha möjligheter att nyttja utbildningar och nya utbildningsformer bör prövas. Här poängteras 
vikten av att ge särskild uppmärksamhet åt kvinnors behov och intressen. Hälso- och sjukvård 

                                                
31  Sid 26.   
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är ett annat område som behandlas i propositionen där det diskuteras hur IT främst används i 
yrken som domineras av högutbildade män. Därför poängteras att då ”nya arbetsmetoder 
utvecklas med stöd av IT är det angeläget att utgå från såväl kvinnors som mäns förutsätt-
ningar”. Förutom en rättvis tillgång till tekniken formas kvinnor och män som enhetliga 
kategorier. 

I propositionen antas flickor och kvinnor ha ett annat sätt att närma sig tekniken än 
pojkar och män.  Det beskrivs på följande sätt: 

”Kvinnor och män har olika sätt att nalkas IT. Män är oftare intresserade av tekniken i sig, 
medan kvinnor mer betonar teknikens nytta. De nätverksbaserade organisationer som växer 
fram med stöd av IT ökar förhoppningarna om att bl.a. kvinnors erfarenhet och kompetens 
kan utnyttjas bättre.”32

och 
”Flickors inlärningsprocess skiljer sig delvis från pojkars. Lärares pedagogik har tidigare varit 
sådan att den stött pojkars inlärning mer än flickors. Det är därför viktigt att de lärare som skall 
föra ut IT till eleverna särskilt beaktar skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att närma sig 
tekniken.” 

Skillnadsperspektivet brukas för att skapa flickor, pojkar, kvinnor och män som olika samt som 
heterogena grupper. Hur flickor och pojkar nalkas tekniken framgår inte. Däremot antas att 
kvinnor ser till nyttan medan män oftare är intresserade i tekniken i sig. Vad som avses med 
tekniken i sig förblir dolt. I förarbetet och i programmet för datateknisk ingång för kvinnor vid 
Luleå tekniska universitet33 finns också antaganden om kvinnors och mäns olika syn på teknik 
samt också att de kvinnliga studenterna ska fungera som förändrare av den datatekniska 
utbildningen (Mörtberg 2001). I ovanstående finns också ett antagande om att kvinnor och 
män har olika erfarenheter och kompetenser. Vad dessa skillnader består i framgår dock inte. 
Ett annat indirekt antagande är att kvinnors erfarenheter och kompetenser, vilket inte anges 
explicit, är mer lämpade för nätverksbaserade organisationer. 

I delen som behandlar högre utbildning och forskning framhålls forskningens och 
utbildningens betydelse för att utveckla IT-användning i samhället. Forskning och utveckling 
erhåller stora resurser som ska genomföras i samarbete mellan olika intressenter. I propositionen 
framhålls vikten av att rekrytera fler kvinnliga forskare ”för att tillföra forskningen nya 
erfarenheter, frågeställningar och perspektiv”34. Kvinnliga forskare ses som en resurs och antas 
tillföra forskning något som tidigare saknats. Däremot anges inte vad de nya erfarenheterna, 
frågeställningarna eller perspektiven består i. Dessutom finns ett indirekt antagande om att 
kvinnor som inte redan forskade inom informationsteknikområdet skulle kunna tillföra något 
annat än kvinnor som redan var forskare inom området. Minna Salminen-Karlsson (1999) visar 
hur ett liknande antagande uttrycktes i planeringsprocessen av ett nytt civilingenjörsprogram 
vid Linköpings tekniska högskola. Skapas kvinnor utanför IT-området som objekt för visioner 
och drömmar om något annat än det som existerar?  

Utbildningar och deras innehåll diskuteras samt att tekniken bör sättas i ett större 
sammanhang med utgångspunkt i människors och samhällets behov. Det poängteras att ”det är 
angeläget att öka rekryteringen av kvinnors till dessa utbildningar”35 Och det diskuteras också 
hur kulturen inom IT-utbildningar, lärares attityder och diskriminerande bemötande kan vara 
hinder. En annan faktor som framförs är att kvinnor upplever innehållet i datavetenskapliga 
utbildningar ”som smalt och isolerat enbart till tekniken”. Innehållet bör därför anpassas till 
”kvinnors behov och intressen för att bättre motsvara samhällets krav. Härigenom höjs utbild-
ningarnas kvalitet för samtliga studenter genom att ett vidare perspektiv än det snävt tekniska 
tillförs. Det är dessutom viktigt att all sådan grundläggande IT-utbildning är anpassad efter 
kvinnors erfarenheter och perspektiv”. I argumenteringen bygger på antaganden om att 

                                                
32  Sid 9. 
33  Utbildningen riktar sig till kvinnliga studenter från samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller humanistisk bakgrund från 

gymnasiet. Kvinnorna går två år tillsammans och kompletterar till naturvetenskaplig behörighet samt läser vissa inledande 
kurser i datateknik. Tredje studieåret integreras de med andra årets studenter i datateknik (Wistedt 2000). 

34  Prop, 1995/96:125, Sid 34. 
35  Ibid, Sid 35. 
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kvinnor har andra behov och intressen än tekniska samt att dessa överensstämmer med 
samhällets krav. Innebörden av kvinnors behov och intressen klargörs dock inte. Varför ställs 
inte krav på utbildningar oavsett om det är män eller kvinnors som studerar att innehållet bör 
motsvara samhällets krav? Varför ska kvinnor legitimera innehållsmässiga förändringar? I 
analyser av förutsättningar och antaganden i initiativtagarnas planeringsunderlag och rapporter 
vid etablerandet av datateknisk ingång för kvinnor vid Luleå tekniska universitet fanns liknande 
antaganden om kvinnor som förändrare av befintliga utbildningar (Mörtberg 2001). Kvinnor 
som resurs finns representerat i kampen om vem och vad som definierar IT-politiken och 
innehåll i utbildningar. Blir kvinnor objekt för visioner och drömmar i en diskurs om en annan 
teknikutveckling i kampen om definitionsutrymmet?  

I propositionen konstateras att få flickor och kvinnor väljer tekniska utbildningar på 
gymnasie- och högskolenivå. Förändring av utbildningens innehåll samt undervisningsformer 
är något som framhålls som ett sätt att stimulera flickor och kvinnor att i högre grad välja 
tekniska utbildningar. Förslaget bygger på antagande om att flickor och kvinnor föredra andra 
typer av undervisningsformer än de som dominerar. Antagandet om att kvinnor önskar andra 
former för undervisning uttrycktes också av projektgruppen som ansvarade för planeringen av 
Datateknisk ingång för kvinnor vid Luleå tekniska universitet. I intervjuer som genomfördes i 
samband med utvärdering av programmet, 1999-2000, uttryckte de intervjuade studenterna 
inte några krav på andra undervisningsformer utan de var angelägna om att förvärva baskun-
skaper i datateknik (Mörtberg 2001). Det behöver inte betyda att alternativa 
undervisningsformer på ett bättre sätt kan bidra till förverkligandet av utbildningars 
målsättningar. Men här vill jag visa hur föreställningar om kvinnor som annorlunda produceras 
i offentliga sammanhang.  

Propositionen Åtgärder för att öka användning av IT lade grunden för den socialdemokratiska 
regeringens politik på 1990-talet och den har preciserats i den senare propositionen Ett IT-
samhälle för alla (Prop. 1999/2000:125).  Anledningar till preciseringar är en hårdnande 
internationell konkurrens samt en otroligt snabb utveckling av informationstekniken. En 
ökning av antalet datorer samt mobiltelefoner aktualiserar frågor om hur dessa ska införlivas i 
kretsloppsprinciper.   Etnisk mångfald och integration är faktorer som inte beaktats i tidigare 
propositioner. Frågor som rör utbildning bör vidgas till att handla om individers kompetens att 
nyttja informationsteknikens möjligheter. Tillgänglighet är en annan aspekt som betonas och då 
både samhällets informationsförsörjning men också den tekniska infrastrukturen. Den senare 
har förändrats genom att alltfler har tillgång till Internet.  Nationalstatens konkurrenskraft och 
tillväxt har en central plats i regeringens politik samtidigt som det framhålls att demokratin bör 
fördjupas samt att formandet av tekniken kräver människor och deras kompetenser. En 
mörkare bild presenteras också genom framhållandet av risker som att tekniken kan skapa t.ex. 
ett utanförskap, utslagning samt ökade sociala klyftor.  

Följande områden ska främjas för att nå målet: tillväxt, sysselsättning, regional 
utveckling, demokrati och rättvisa, livskvalitet, jämställdhet och mångfald, en effektiv offentlig 
förvaltning samt ett hållbart samhälle. Nya marknader, nya arbetstillfällen, effektiviseringar 
genom att nyttja IT samt att öka den elektroniska handeln ska medföra en ökad internationell 
konkurrenskraft och därigenom en ökad tillväxt. Sysselsättningen ska främjas genom att 
medborgare förvärvar kvalifikationer via IT-utbildningar som gör att de är lättare för dem att få 
anställning. Infrastrukturen ska byggas ut i hela landet som medför en regional utveckling och 
tillväxt. Demokrati och rättvisa ska understödjas genom en ökad tillgänglighet till offentlig 
verksamhet, delaktighet i beslutsprocesser, skapa nya möjligheter för att bruka yttrandefrihet, 
beakta människors integritet, samt att med hjälp av IT bibehålla och utveckla Sveriges kultur, 
kulturarv och språk. Medborgarnas och särskilt utsatta gruppers livskvalitet ska öka genom bruk 
av IT i vardagslivet. Den offentliga förvaltningen ska bruka IT i syfte att effektivisera 
verksamheten och därigenom bli en föregångare. Den ska också värna att elektronisk kom-
munikation är säker. Införandet av ett hållbart samhälle kan understödjas genom bruk av IT 
som bl.a. kan medföra minskade transporter.  

Flickor, pojkar, kvinnor, män, människor, människor i glesbygd, medborgare, alla, 
medarbetare, utsatta grupper, funktionshindrade, äldre, individer är benämningar som 
förekommer rikligt i propositionen i diskussioner om nödvändiga åtgärder för att nå målet om 
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ett informationssamhälle för alla. Jämställdhet och mångfald är ett fokuseringsområde i 
propositionen som ska ”främjas genom att öka alla människors förutsättningar att utnyttja 
informationsteknikens möjligheter oberoende av kön, ålder, etnisk bakgrund och eventuella 
funktionshinder samt att sammansättningen av IT-specialister bör bättre motsvara befolkningen 
med avseende på kön och etnisk bakgrund.”36 Rättviseargumentet framhävs i den här delen av 
propositionen och skälet är att alla ses som potential för det svenska samhällets tillväxt, välstånd 
och konkurrenskraft. En förutsättning för att kvinnor och män ska delta på lika villkor i infor-
mationssamhället är att bryta könsmässiga val av utbildningar. Regeringens mål om att som 
första land bli ett informationssamhälle för alla skapas i diskursen om tillväxt samverkar med 
jämställdhetsdiskursen i. 

I propositionen diskuteras under rubriken Andelen kvinnor med IT-utbildningar är låg 
varför få kvinnor väljer IT-utbildningar. Det antas att tankar och kunskaper om IT formas på 
förskolenivå men också på grund- och gymnasienivå. På dessa nivåer ”grundläggs förmodligen 
även skillnader i pojkars och flickors förhållningssätt till IT”. Det konstateras också att unga 
kvinnor (16-24 år) brukar datorer i lägre grad än unga män. En stor oro uttrycks över att 
andelen kvinnor inom IT-området minskat under 1990-talet. En tid som också visar på 
bräckor i mansdominansen inom IT-området genom kvinnors möjligheter till utvecklande 
arbete och ansvarsfulla positioner (Roman 1994, Blomqvist 1995, Mörtberg 1997b). I 
propositionen finns ett antagande om att flickor och pojkar har olika förhållningssätt till 
informationsteknik, hur dessa skillnader skapas eller vad skillnaderna består i framgår inte. 
Däremot konstateras att skillnader i förhållningssätt bidrar negativt till jämställdhet. Även här 
framhålls tillväxt som anledning till oron:  

 ”Ur ett tillväxtperspektiv är det angeläget att alla resurser och begåvningar kommer till 
användning och att företagen har det bästa urvalet av arbetskraft och den mest produktivitets-
höjande kompetensen. Om värderingar, tradition etc. hindrar att begåvning och lämplighet 
avgör kvinnors utbildnings- och yrkesval finns det samhällsekonomiska vinster att hämta om 
denna utveckling kan brytas.” 

Av ovanstående framgår hur diskursen om tillväxt konstituerar kvinnor som en outnyttjad 
resurs och som samverkar med jämställdhetsdiskursen. I avsnittet om vuxenutbildning framhålls 
att den är viktig för att tillhandahålla möjligheter att höja kompetensen i informationsteknik 
och särskilt ur ”demokratiskt, jämställdhets- och arbetsmarknadsperspektiv”. Som i den tidigare 
propositionen har utbildning på olika nivåer och sammanhang en central plats som medel för 
att nå målet om tillväxt och ökad konkurrenskraft samt att skapa ett informationssamhälle för 
alla.

I propositionen framgår att det idag också finns tvärvetenskapliga IT-utbildningar men 
att de har en undanskymd plats i offentlig debatt eftersom de som lyfts fram och också syns i 
statistik är natur- eller teknikvetenskapliga utbildningar. Bibliotekarieutbildning är ett exempel 
på en utbildning som inte nämns och som domineras av kvinnor. Våra berättelser är inte 
fullkomliga men är trots det verklighetsproducerande (Gulbrandsen 1995) och de får därför 
också betydelse för våra föreställningar om kvinnor, män och informationsteknik. Vi skapar 
alltså mening genom våra berättelser och därmed skapas också mening om innebörden i IT 
(Elovaara 2001) liksom också om jämställdhet. 

När demokratifrågor behandlas i propositionen framhålls vikten av en rättvis tillgång 
till tekniken oberoende av ”kön, ålder, socialgrupp, utbildningsnivå, bostadsort, etnicitet etc”. 
Här argumenteras för en rättvis tillgång till tekniken och invandrare som grupp tas upp explicit 
då det framhålls att de inte har jämlika eller jämställda levnadsvillkor samt att det behövs ett 
aktivt arbete för att klyftorna inte ska förstärkas genom informationstekniken. Utbildning är en 
faktor som framhålls och att folkbildningens organisationer har en central funktion att fylla för 
att motverka att klyftorna ökar. Invandrare som kvinnor och män konstitueras till en homogen 
grupp. Utbildning representeras som en viktig faktor både genom jämställdhets- och 
jämlikhetsdiskursen.   

                                                
36  Ibid, sid 29. 
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I propositionen ges jämställdhetsfrågor en marginell plats eftersom frågorna hänskjuts till Rådet 
för frågor som transport och IT-tjänster (JÄMIT). Jämställdhetsfrågor integreras inte i IT-
politiken. Hur representeras jämställdhetsfrågor i JÄMIT:s del- och slutbetänkande? 

Andra sidan av myntet - jämställdhetspolitik 

Den svenska regeringen tillsatte i oktober 1999 Rådet för jämställdhet som rör transport och 
IT-tjänster (JÄMIT). Förslaget till rådets uppdrag formulerades i propositionen Transportpolitik 
för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56, bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266). I proposi-
tionen föreslås att regeringen tillsätter ett råd med uppgifter att belysa olika jämställdhetsfrågor i 
transport- och kommunikationspolitiken. Informationsteknik var ett annat område som 
regeringen menade borde analyseras på liknande sätt och därför fick rådet i uppgift att både 
studera transporter och IT-tjänster. I kommittédirektivens bakgrund framgår att regeringen 
uppdrog åt rådet att ”synliggöra skillnader mellan mäns och kvinnors värderingar och attityder 
inom de angivna tjänsteområdena”37. Vidare uttrycks en önskan om att jämställdhetsperspektiv 
bör få effekter och inte bara stanna vid ökad forskning och förbättrade beslutsunderlag.  Att 
analysera jämställdhetsfrågor samt att lämna förslag om åtgärder som gagnar jämställdhet inom 
de angivna tjänstesektorerna samt hur åtgärderna ska finansieras, var rådets huvudsakliga 
uppgift.38 Rådet lämnade ett delbetänkande i juni 2000 (SOU 2000:58) samt slutbetänkandet i 
juni 2001 (SOU 2001:44). Här kommer endast jämställdhetsfrågor inom IT-området att 
undersökas. Delbetänkandet har karaktären av ett debattinlägg och består av följande kapitel: 
IT och jämställdhet; ett hållbart samhälle förutsätter jämställdhet; hinder och möjligheter för 
jämställdhet; kvinnor, män och användning av IT; kvinnor och män i näringslivet; kvinnor och 
män i utbildningen; rådets fortsatta arbete. 

Slutbetänkandet innehåller ett generellt kapitel om jämställdhet samt följande kapitel 
som behandlar informationsteknik: sammandrag av delbetänkandet, kvinnors och mäns 
användning av IT, utbildning, kvinnor på nätet, tillgänglighet till riskkapital, EU-statistik, 
näringsliv, aktuell forskning samt goda exempel på utvecklingsprojekt. Eftersom mitt syfte är 
att undersöka hur kvinnor, män och jämställdhet konstituerar IT-politik eller hur IT-politik 
konstituerar kvinnor, män och informationsteknik kommer betänkande inte att presenteras i 
sin helhet utan några delar har valts ut. Dessutom har det som binder samman de olika delarna 
analyserats. 

Rådet framhåller vikten av att behålla begreppet jämställdhet för att jämställdhetsfrågor 
inte ska omvandlas till frågor om mångfald. Det uttrycks på följande sätt: ”kvinnors perspektiv 
och önskemål trycks in i gamla strukturer och resulterar i ett ’jämställt’ samhälle byggt på mäns 
villkor”39. Dessutom framhålls vikten av generaliseringar för att kunna visa på olikheter mellan 
kvinnor och män samt att utifrån sådana kunna föreslå förändringar. Jämställdhetsdiskursens 
skillnadsperspektiv dominerar men rättviseargumentet används också vid ett flertal tillfällen för 
att poängtera ”att det är vi, kvinnor och män, som gemensamt skall styra IT-utvecklingen”. 

I både del- och slutbetänkandet målas en bild av att IT området domineras av män. 
Har de öppningar till förändringar som feministiska forskare visat (Roman 1994, Blomqvist 
1995, Mörtberg 1997b) stängts på grund av den expansion som skett inom IT-området i slutet 
på 1990-talet och början av 2000-talet? Eller beror bilden på vilka representationer av 
informationsteknik som JÄMIT skapar?  

I delbetänkandets kapitel Vägar till förändringar40 sägs att målet för förändringar bör vara att finna 
förhållningssätt som präglas av jämställdhet i syftet: 

”- att tydliggöra mäns och kvinnors olika sätt att närma sig tekniken, 
  - att tydliggöra vad som motiverar män och vad som motiverar kvinnor inom datateknik, 
  - att låta kvinnors kunskaper, förhållningssätt och värderingar på olika sätt komma till uttryck 
    när det gäller att utveckla ny teknik,  

                                                
37  SOU 2000:58, sid. 90. 
38  Se Bilaga 1 i JÄMIT:s delbetänkande (SOU 2000:58) för kommittédirektiv. 
39  SOU 2001:44, sid 17. 
40   SOU 2000:58, sid 15. 
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  - att samhället på alla plan uppvärderar kvinnors sätt att närma sig tekniken, 
  - att kvinnor ges möjlighet att förändra sin inställning till datateknik genom egna erfarenheter  
    Och vinnliga förebilder. De insatser som görs på många håll, som rör utbildning och 
    näringsliv bör premieras och lyftas fram.” 

Den svenska jämställdhetsdiskursens skillnadsperspektiv präglar direktivet och är också påtagligt 
i rådets diagnos av problemet. Kvinnor och män formas som vore de enhetliga kategorier. 
Därigenom sägs alla kvinnor liksom alla män besitta samma kunskaper, förhållningssätt och 
värderingar. Resursargumentet, dvs. att kvinnor har något att bidra med, produceras i 
betänkandet och i diagnosen förblir frågor om vad som avses med kvinnors sätt att närma sig 
tekniken eller innebörden av kvinnors förhållningssätt, värderingar och kunskaper oproble-
matiska. Effekterna av att inte klargöra kriterierna kan innebära att förändringsmöjligheter 
begränsas i förhandlingar och översättningar av politiken i konkreta projekt. 

Av presenterad statistik framgår att fler kvinnor än män tar högskoleexamen samt att 
andelen kvinnor inom IT-utbildningar är låg. Och rådet pekar på strategier som brukas i syfte 
att öka andelen kvinnor på högskoleutbildningar. Pedagogiken bör förändras, synen på elever 
bör förändras, genuskunskap bör införas i syfte att minska klyftor mellan kvinnor och män. 
Förändringarna bör införas från förskolan till högskolan. JÄMIT konstaterar också genom att 
referera till Högskoleverket att klassificeringen av IT-utbildningar är för grov i befintlig statistik 
men väljer trots det att bruka den nuvarande formen. I nuvarande statistik framgår inte 
utvecklingar och förnyelser som skett inom högskolan av tekniska program men också 
etablerandet av mer tvärvetenskapliga utbildningsprogram. Kategoriseringar är inte bara till-
vägagångssätt för att strukturera datamaterial, begrepp eller teoretiska positioner utan innebär 
också ett sättande av gränser (Mörtberg 1998). Geoffrey Bowker och Susan Leigh Star (1999) 
visar hur klassifikationssystem och kategoriseringar väljer ut vissa ting men sorterar ut annat 
samt hur detta får konsekvenser för våra värderingar, tänkande och förhållningssätt. Vilka 
representationer av verkligheten hade skapats med en annan redovisning? 

I slutbetänkandet redovisas arbetsmarknadsutbildningar som visar att kvinnor i högre 
grad deltagit i IT-utbildningar som haft administrativ inriktning än teknisk. En särskild analys 
har genomförts av en arbetsmarknadsutbildning utifrån ett kognitivt och genusperspektiv. 
Analysen visar bl.a. att de studerande var motiverade samt var väldigt intresserade av att 
förvärva IT-kompetens men att kraven på förkunskaper medförde att de hade svårigheter att 
förvärva baskunskaper. Att det finns ett outtalat krav på att studenter har förkunskaper i 
datateknik i baskurser i datateknik i högskoleutbildningar är något som framkommit i Minna 
Salminen-Karlssons (1999) och Christina Mörtbergs (2001) forskning. Mörtberg visar hur två 
grupper av studenter utkristalliseras utifrån intervjuer med studenter i datateknik; den ena 
gruppen är manliga studenter som hade ett brinnande intresse för datateknik och som har 
förvärvat kunskaper innan de påbörjat universitetsstudier. Den andra gruppen består av både 
kvinnor och män utan större förkunskaper men med förväntningar att förvärva baskunskaper i 
datateknik (Mörtberg 2000). 

I betänkandet redovisas en enkätundersökning bland studenter som gått Datateknisk 
utbildning för kvinnor, den s.k. DUK-utbildningen.41 Flertalet, 57 %, av dem som svarat på 
enkäten42 ansåg att en utbildning eller kurs inte bör vara annorlunda jämfört med en som riktar 
sig till blandande grupper. Motivet var att teknik inte skiljer sig mellan kvinnor och män samt 
att förutsättningarna för att lära sig är oberoende av kön. Däremot krävs förkunskaper som 
dock inte har med könet att göra. De som menade att utbildningen bör vara annorlunda 
beroende på om studenterna är kvinnor motiverar sitt svar med att kvinnor har andra 
uppfattningar, förståelser, och förhållningssätt till saker och ting. Rådet presenterar resultaten 
men diskuterar inte dessa i relation till argumenteringen om kvinnor som en enhetlig grupp 
samt att de tillskrivs specifika kunskaper, förhållningssätt och värderingar. Däremot konstateras 
att ”utbildningar som bättre tillgodoser kvinnors behov av förkunskaper så gynnar det också 
män med samma bristande förkunskaper”. Det som benämns ”kvinnors behov” kan också 
tolkas som brist på förkunskaper istället för något specifikt för kvinnor 

                                                
41   Utbildningen anordnas av elektronikcentrum i Svängsta AB i samarbete med Växjö universitet och är en treårig utbildning 

som riktar sig till kvinnor utan teknisk bakgrund.
42  117 av 160 besvarade enkäten. 
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Mäns deltagande i utbildningen tydliggör antagandet som görs av JÄMIT genom 
jämställdhetsdiskursens skillnadsperspektiv. Erfarenheter och kompetenser som skapas i 
görandet hänförs till något specifikt för kvinnor och män.  

Undersökningar har genomförts vid ett antal börsnoterade företag i syfte att studera hur 
könsfördelningen ser ut på forsknings- och marknadsavdelningar. Statistiken var bristfällig. 
Dessutom genomfördes intervjuer med mellan 10-15 personer med chefer, mellan-
chefer/arbetsledare, kvinnor och män vid tre företag som ingår i koncernen ABB, WM-data 
och Elektrolux och som benämns: ett traditionellt verkstadsföretag, IT-företag med bas i 
verkstadsindustrin samt IT-företag. I de två senare företagen fanns ett medvetet arbete för ökad 
jämställdhet. Andelen kvinnliga anställda var över 30 % men av betänkandet framgår inte vilka 
arbetsuppgifter de har. De anställda erbjöds en kompensation för lönebortfall i samband med 
föräldraledighet. Huruvida förmånen medfört att männen i företaget i högre grad tar ut 
föräldraledighet framgår inte. Vid de här två företagen framkom i intervjuerna att flertalet såg 
arbetsuppgifterna vid företaget som könsneutrala samt att IT inte ”är ett manligt område eller 
en manlig domän, IT-tjänster uppfattades inte som ett kvinnligt och/eller manligt utan som 
könsneutralt”. Detta var vad som kom till uttryck vid frågan vilken erfarenhet företaget hade av 
att anställa kvinnor till mansdominerade arbetsuppgifter. 

Under rubriken Kvinnors och mäns användning av IT43 i slutbetänkandet diskuteras 
endast kvinnors och mäns användning av Internet. Rådet utgår från statistik och konstaterar att 
kvinnor använder Internet i mindre omfattning än vad män gör. Genom att begränsa 
användning till Internet blir diagnosen av problemet också begränsad. Statistik från Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA)44 visar att förvärvsarbetande använder datorn längst 
per dag. Datorn används 142 minuter av kvinnor och 157 minuter av män. Kvinnor använder 
datorer 15 minuter kortare tid per dag än vad män gör. Statistik visar också att år 1999/2000 
var det något fler kvinnor i åldersgrupperna 25-44 år respektive 45-64 år som har tillgång till 
en dator än vad män har. I september år 2001 har det inte skett någon ökning av tillgången till 
datorer i arbetet och av mätningen framgår också att det inte finns några direkta skillnader 
mellan könen. Under den tid som JÄMIT verkade var IT-branschen väldigt expansiv med 
etableringar av många nya företag som ägnade sig åt webbdesign och därigenom kom 
informationsteknik i många olika sammanhang endast att handla om Internet. Huruvida det är 
förklaring till att användning av IT endast rör bruk av Internet framgår dock inte i 
betänkandet.  

Jämställdhetsdiskursens skillnadsperspektiv dominerar både del- och slutbetänkandet som 
konstituerar kvinnor och män både som homogena grupper och också som olika genom 
hävdandet att kvinnor har specifika förhållningssätt, erfarenheter, behov och värderingar. I 
betänkandet skapas också andra representationer av verkligheten genom konkreta exempel som 
visar att kvinnor och män inte är homogena grupper samt att det också att det finns likheter 
mellan könen. Dessa konkurrerande diskurser formar sprickor i skillnadsperspektivet men i 
förhandlingar om definitionsutrymmet (Egeland 2001) marginaliseras de. Rättviseargumentet 
förekommer också i förklaringar av varför jämställdhet är en nödvändighet. Däremot är 
diskursen om tillväxt och välstånd som är framträdande i båda IT-propositionerna 
marginaliserad i rådets betänkanden.  

Rådet föreslog följande: att regeringen ska inrätta en myndighet som ska vara 
pådrivande i jämställdhetsfrågor45; att jämställdhet bör vara styrande vid offentlig upphandling; 
remissinstanser som har uppnått jämställdhet bör ges högre prioritet; jämställdhetsfrågor bör 
försäkras i offentlig service på nätet; ett klargörande för riskkapitalmarknaden att ta hänsyn till 
könsneutralitet vid fördelning av riskkapital. 

                                                
43  SOU 2001:44, sid 85. 
44  Eftersom JÄMIT lämnade slutbetänkandet i juni 2001 har rådet förmodligen inte haft tillgång till statistik för 2001.  
45  Uppgifter som myndigheten föreslås ansvara för är: samla befintlig kunskap inom området, ansvara för kunskapsförmedling 

om jämställdhet genom seminarier och annan opinionsbildande verksamhet, utveckla metoder för jämställdhetsanalyser, 
samordna jämställdhetsarbetet, bistå vid införandet av kunskap från genus- och jämställdhetsforskning i näringsliv, i 
utbildningar och i övrig verksamhet, bygga upp en databas med goda exempel på jämställdhetsprojekt och metodutveckling, 
etablera samarbete med näringslivet och med arbetsmarknadens parter. 
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Diskussion 

Jämställdhet liksom jämlikhet är en förutsättning för att den nuvarande svenska regeringens mål 
att skapa ett informationssamhälle för alla ska kunna förverkligas. Mitt syfte har varit att genom 
en genealogisk ansats undersöka vilka representationer av kvinnor, män, jämställdhet och 
informationsteknik som produceras i och genom diskurser i olika dokument samt vilka 
lösningar som blir möjliga genom de representationer som skapats. Texter som analyserats är 
två IT propositioner samt ett del- och slutbetänkande av Rådet för jämställdhet som rör frågor 
om transporter och IT-tjänster (JÄMIT).  

I propositionerna samt i JÄMITs betänkande definieras informationsteknik som en 
integrering av datateknik, kommunikationsteknik och multimedia. Dessutom producerar 
JÄMIT en annan betydelse av informationsteknik när den representeras som Internet genom 
att endast statistik över kvinnors och mäns användning av Internet redovisas i kapitlet om 
användning av IT. Verklighetsrepresentationen innebär en reducering av teknologin. Andra 
meningar och bilder hade skapats om t.ex. statistik om förvärvsarbetande kvinnor och mäns 
användning av datorer presenterats. Effekten av diagnosen innebär att kvinnors användning av 
informationsteknik osynliggörs av en jämställdhetspolitik som har ett motsatt syfte. I den 
svenska jämställdhetsdiskursen ses utbildning som central för att eliminera ojämlikheter. Olika 
åtgärder ska få fler kvinnor att välja utbildningar inom IT-området. Trots det representeras 
utbildningar genom statistik som inte fångar nya tvärvetenskapliga utbildningar. 
Bibliotekarieutbildningar som domineras av kvinnor ingår heller inte i representationen - 
rådande diskurser är starka och konkurrerande tycks ha svårigheter att få utrymme i definitioner 
av andra verkligheter.  

Den dominerande jämställdhetsdiskursens skillnader mellan könen konstituerar kvinnor 
och män som olika samt som enhetliga kategorier. Det sker i propositionerna samt i JÄMIT’s 
rapporter. JÄMIT poängterar vikten av generaliseringar för att kunna visa på olikheter mellan 
kvinnor och män. En sådan är att kvinnor och män nalkas tekniken på olika sätt. I 
propositionerna liksom i betänkandena dominerar antaganden om kvinnor och män som 
homogena grupper trots att JÄMIT genom konkreta exempel visar på olikheter mellan könen. 
Resursargumentet dominerar betänkandena från JÄMIT. Genom argumentet konstitueras 
kvinnor som bärare av specifika kunskaper, förhållningssätt och värderingar. Rådet hävdar att 
dessa inte nyttjas inom IT-området. Det som förblir oproblematiskt med diagnosen, som ställs 
av JÄMIT, är att innebörden i förhållningssätt, värderingar och intressen inte förklaras eller görs 
påtagliga. Därigenom blir det svårt att veta vad som bör förändras i nuvarande förhållande men 
också vilket mål förändringarna har.  

I IT-propositionen är förslagen få och det råder närmast en tystnad om hur jämställd-
hetsaspekter ska integreras i IT-politiken. Det har överlämnats till Rådet för jämställdhet som 
rör frågor om transporter och IT-tjänster. Jämställdhetsfrågor riskerar att marginaliseras på 
grund av att de lyfts bort till ett särskilt råd. Det är en anledning till att ha kvar frågetecknet om 
IT-politik och jämställdhetspolitik är ett lyckligt äktenskap. Lösningen med ett specifikt råd för 
jämställdhetsfrågor innebär att det både skapar problem och lösningarna till problemen eftersom 
kärnfrågan kvarstår vems representation av verkligheten som har tolkningsföreträde.  

På grund av hur kvinnor, män, jämställdhet och informationsteknik representeras i IT-
propositioner samt i JÄMIT:s betänkanden problematiseras varken vad det är som bör förändras 
eller syftet med föreslagna förändringar. Eftersom representationerna uttrycks genom diskursen 
om skillnader mellan könen bör också andra representationer presenteras, sådana som också 
fokuserar likheter. Förhållningssätt, värderingar och intressen skapas alltså i diskurser genom 
förhandlingar om gränser och innehåll. 
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5 Medborgare i en digital tid – aktörer eller  konsumenter?

Christina Mörtberg 

Bakgrund

Jämställdhet liksom jämlikhet är förutsättningar för realiserandet av visioner om informations- 
eller kunskapssamhällen för alla. De nordiska länderna har, å ena sidan, antagit gender 
mainstreaming som strategi. Det innebär att frågor om jämställdhet ska integreras i alla 
politikområden och på alla nivåer (TemaNord 2000, Runardotter och Mörtberg 2004). Å 
andra sidan har visioner om att skapa IT-samhällen eller kunskapssamhällen för alla formulerats 
i nordiska IT-policies. Men det är inte någon automatik mellan möjligheter som öppnas 
genom nya teknologier och visioner att involvera alla. Visioner omsätts, översätts och 
förhandlas i olika praktiker, praktiker där kön, jämställdhet och IT formar och formas, det vill 
säga olika maktrelationer vävs in i praktikers göranden. I nordiska policydokument framhålls 
också att en ökad användning och utveckling av informationsteknologi är viktigt för att öka 
ländernas konkurrenskraft, välstånd och tillväxt. Det uttrycks t.ex. i eNorge2005, den svenska 
regeringens IT-proposition, Prop. 1999/2001:86 (se Mörtberg 2002, Elovaara 2002, Elovaara 
& Mörtberg 2004, Due i den här volymen) samt genom både Danmarks och också Finlands 
mål att bli ”verdens beste nasjon på IT” (TemaNord 2002:578, sid. 32)46. Dessutom uttrycker 
IT-policies höga förhoppningar om att människors bruk av informationsteknologi ska vitalisera 
demokratin.  Den nordiska IT-politiken har därför också inriktat sig på att både öka tillgänglig-
heten till teknologin och också ge människor nödvändiga färdigheter för att använda IT.47

I offentliga diskussioner om kön och informationsteknologi fokuseras ofta kvinnors 
frånvaro i IT-utbildningar och yrken. En rådande diskurs är den om könsskillnad, i vilken 
kvinnor och män skapas som enhetliga kategorier med olika kompetenser och förhållningssätt. 
Det är särskilt påtagligt i Sverige och Norge (Mörtberg 2002, Gansmo 2003). Nordisk 
forskning har presenterat andra bilder och verkligheter genom att visa på mångfald och 
variation (Blomqvist 1994, Mörtberg 1997, Vehviläinen 1997, 2004, Lie 2003). Men dessa har 
haft svårigheter i konkurrensen om definitionsutrymmet och har därför marginaliserats. 
Kategorier sätter gränser och (re)producerar människors tankar och föreställningar trots att det 
alltid pågår något som inte beaktats eller som man sorterat ut (Lykke et al 2000). Pirjo Elovaara 
(2002, 2004) har undersökt vad som sorteras in respektive ut i gränsdragningar av informa-
tionsteknologi. Hon utgår från bibliotekariers vardagspraktiker, det vill säga ett yrke som i 
Sverige domineras av kvinnor. Genom att definiera in bibliotekarier till IT-området skapar 
Elovaara andra bilder än de som dominerar i offentligheten, dvs. de om kvinnors frånvaro i IT-
sektorn. Alltså vilka representationer som används vid beskrivningar av informationsteknologi 
och informationssamhällen får betydelse för formandet av våra verkligheter. Genusforskning 
har visat att relationer mellan kön och (informations)teknologi är komplexa och ges/tar olika 
former beroende på tid, kulturer och platser (Vehviläinen 2000). 

                                                
46   Kartlegging om voksnes tilgang til IKT se www.norden.org/uddannelse/sk/publikationer.asp  
47   Reultat från det nordisk-baltiskt-ryska forskar- och forskarutbildningsnätverket Information Technology, Transnational Democracy 

and Gender visar att frågor om medborgarskap och medborgares deltagande och aktörskap bör fokuseras i forskning om 
digitala demokratier eller eDemokrati. 
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Syfte, metod och disposition 

Med gender mainstreaming som strategi för nordisk jämställdhetspolitik, visioner om 
informations- eller kunskapssamhällen för alla, och också stora förhoppningar om att 
informationsteknologi ska öka människors delaktighet i samhällsfrågor är syftet för denna artikel 
att undersöka hur kön, jämställdhet, medborgarskap, och informationsteknologi skapas och 
konstitueras i nordiska policydokument om informationsteknologi. Policydokumenten 
kommer att speglas mot exempel från lokala praktiker.  

De dokument som jag kommer att analysera är: Ny nordisk dagsorden – opfølgning af 
Vismansrapporten, Nordisk Ministerråd for Informationsteknologi (MR-IT) Strategi og 
handlingsplan for 2002-2004, ANP 2002:754, samt program for Islands ordförandeskap i 
Nordisk Ministerråd 200448. Det första har jag valt eftersom det utgör ramar för Nordiska 
ministerrådets nya strategiska satsningar och det andra är en aktuell nordisk strategi- och 
handlingsplan för IT-området. Det sista innehåller en aktuell revidering av strategi- och 
handlingsplanen. 

Diskursanalys kommer att användas i analyser av valda policydokument. 
Representationer bygger på specifika antaganden och förutsättningar och i vissa konstruktioner 
kan frågor förbli oproblematiska. Effekter av att vissa frågor inte diskuteras kan innebära att 
möjligheter för förändringar begränsas eller att ojämlikheter inte synliggörs (Bacchi 1999). En 
annan inspirationskälla för mina analyser är Jean Carabines (2001) genealogiska ansats. Valda 
dokument är resultat av förhandlingar och översättningar med syfte att nå ett resultat, 
konsensus, som samtliga nordiska länder kan acceptera. Bacchis och Carabines ansatser ger mig 
möjligheter att analysera både antaganden och förutsättningar som presenteras i IT-policies och 
också hur nätverk av makt och vetande formar och formas i dokumenten. Diskursanalys ger 
alltså möjligheter att undersöka hur man talar eller inte talar (här skriver) om flickor, pojkar, 
kvinnor, män, jämställdhet, informationsteknologi samt IT-politik. Diskurser skapas i och 
genom praktiker genom ett systematiskt formande av de objekt som det pratas/skrivs om 
(Foucault 1972). Flera diskurser existerar samtidigt; vissa är rådande och andra konkurrerande.  
Följande frågor ställs i analysen av IT-policies: Vilka föreställningar om IT, kön, 
medborgarskap, jämställdhet skapas? Vad förblir oproblematiskt eller osynliggjort?  

Först presenterar jag bakgrunden till Nordiska ministerrådets nya satsningsområden genom en 
kort sammanfattning av Vismanpanelens rapport49. Sedan följer en uppräkning av aktuella 
satsningsområden med en kort beskrivning av det som kommer att analyseras. Nordiska 
ministerrådets strategi- och handlingsplan för IT, ANP 2002:754,  introduceras sedan och 
slutligen presenterar jag huvudpunkterna i Islands programförklaring i frågor om informations-
teknologi. Island är ordförande för Nordiska ministerrådet 2004. Efter en kortfattad 
beskrivning följer analyserna och då är fokus framför allt på strategi- och handlingsplanen, ANP 
2002:754. I analyserna presenteras dokumentet mer detaljerat med hjälp av citat. Eftersom 
syftet är att undersöka hur kön, jämställdhet, medborgarskap och IT skapas i policydokument 
har jag valt avsnitt som använder begreppen direkt eller indirekt. Den offentliga sektorn ses 
som central för att realisera målet om ett kunskapssamhälle. Avsnittet som mer explicit 
diskuterar digital förvaltning ingår därför. Diskussioner och reflektioner avslutar essayen. 

De nordiska särdragen och visioner om ett kunskapssamhälle för alla 

Rapporten Öppet för världens vindar NORDEN – Vismanspanelens slutrapport, framhåller de 
nordiska ländernas särdrag och hur de bör kunna användas som politiska instrument i olika 

                                                
48  http://www.norden.org/pub/uddannelse/forskning_hojereudd/sk/2002-754.pdf, www.government.is/NMR2004, Kart-

legging om voksnes tilgang til IKT kommer att användas som referensmaterial,  
www.norden.org/uddannelse/sk/publikationer.asp 

49   De nordiska samarbetsministrarna tillsatte sommaren 1999 en arbetsgrupp som benämndes Vismanspanelen. Panelen bestod av 
verkställande direktör Jón Sigurdsson (ordförande), Island, seniorforskare Lykke Friis, Danmark, ambassadör Ole Norrback, 
Finland, avdelningsdirektör Jóannes Dalsgaard, Färöarna, tidigare landsstyremedlem Marianne Jensen, Grönland, rektor Tove 
Bull, Norge, statsrådet Britta Lejon, Sverige och planläggare Anders Ingves, Åland. Deras uppgift var att utreda det nordiska 
samarbetets framtida inriktning och uppgift. Se www.norden.org/vis/vismansrapp.pdf för slutrapport. 



IT-politik och jämställdhtspolitik – ett möjligt äktenskap? 59 

internationella sammanhang. I en globaliserad värld kan ett mångårigt nordiskt samarbete 
användas för att i olika sammanhang föra fram nordiska synpunkter. Panelen framhöll 
teknologisk utveckling både som en drivkraft för globalisering och också som förändrare av 
människors vardagsliv. De nordiska ländernas framgångar inom informations- och biotekno-
logiområdena är positiva faktorer som länderna kan samverka kring. Samverkan skapas genom 
gemensamma lösningar, standards och regelverk. Länderna bör också, enligt panelen, samverka 
inom forskning och utbildning, för spjutspetssatsningar, rekrytering av arbetskraft samt också i 
utvecklandet av medborgares tillgång till informationsteknologi. Den nordiska scenen 
karaktäriseras av att medborgarna har en hög grad av tillgång till mobiltelefoni, datorer och 
internet. Teknologier som präglar samhällsutvecklingen och medborgarnas livsvillkor. Panelen 
framhåller att en likartad takt i utvecklingen av informationsteknologi medför att de nordiska 
länderna kommer att konfronteras av likartade problem. De kan karaktäriseras som både 
positiva och också negativa.  

Ny nordisk dagsorden – opfølgning af Vismanrapporten 

Uppföljningen av Vismansrapporten finns dokumenterad i rapporten Ny nordisk dagsorden – 
opfølgning af Vismanrapporten.50 Rapporten består av två delar – en som rör frågor om Nordiska 
rådets framtida verksamhetsområden och arbete i ny struktur. Den andra behandlar nya 
strategiska satsningar för Nordiska Ministerrådet. I den senare delen beskrivs fem strategiska 
satsningsområden som ministerrådet ska fokusera de närmaste åren. Områdena är: teknologisk 
utveckling, särskilt informationssamhällets frågor samt nordisk spetsforskning; välfärd, inkl. 
nordbors rättigheter och möjligheter för att leva, arbeta, studera i ett annat nordiskt land samt 
demografi- och migrationsfrågor; den inre markanden i Norden, inkl. samarbete för att 
avlägsna gränshinder; samarbete med grannländer och regioner; miljö och hållbar utveckling. 
Det första området kommer att ingå i analysen eftersom det mer explicit rör frågor om 
informationssamhället.  

Satsningsområdet Teknologisk utveckling, särskilt informationssamhällets frågor samt 
nordisk spetsforskning består av en inledande del. Den poängterar att teknologisk utveckling i 
lika hög grad rör medborgarnas villkor och möjligheter i utbildning, arbete och vardagen som 
ländernas och företagens konkurrensförmågor. Samtidigt betonar uppföljningsrapporten att de 
nordiska länderna är en avancerad ”IKT-region” och har en framskjuten position i 
utbyggnaden av en digital infrastruktur. Det är också viktigt att de nordiska länderna arbetar för 
en likartad syn på samhällskonsekvenser orsakade av IT. En samverkan kan också bidra till att 
länderna ska kunna behålla sin frontposition inom IT-området. Samarbetet bör ske både inom 
ramen för Östersjösamarbetet och också på EU-nivå. Alla medborgare ska ha tillgång till IT 
både för sökning av information och också för att kommunicera. Uppföljningsrapporten 
betonar att tillgänglighet är en strategi för att undvika marginaliseringar. De nordiska länderna 
ska verka för en politik som medför att medborgarna ska känna sig motiverade till att vara 
aktiva och också att delta i utvecklingen av digital förvaltning51. En nationell IT-politik ska 
kunna utgöra bas för utarbetandet av en nordisk modell ”för bl.a. medborgarnas deltagande i 
omställningen till det kunskapsbaserade samhället i ett perspektiv av livslångt lärande” (sid. 50). 
Andra avsnitt under satsningsområdet fokuserar kompetensutveckling, undervisning och 
forskning samt kultur-, media- och språkpolitik.  

Nordiska ministerrådets strategi- och handlingsplan 

Nordiska ministerrådets strategi- och handlingsplan, ANP 2002:745, är treårig och 
kompletteras varje år med en konkretare verksamhetsplan.52 Teknologi och ländernas konkur-
rensförmåga har en central plats i handlingsplanen. I förordet skriver man att de nordiska 
ländernas fördelar ska förstärkas genom gynnsamma villkor, en ökad kompetensutveckling samt 
                                                
50   http://gender.norden.org/nr/2-6-7-rapp/sk/Dokument8Web.pdf. Kvinno- och könsforskningmiljöerna i Norden skrev via 

Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning ett remissyttrande till Vismanpanelens slutrapport.
51   Begreppet digital förvaltning används för beskrivningar av IT-tjänster (elektroniska tjänster) inom offentlig förvaltning. 
52   Strategi- och handlingsplanen har utarbetats av Nordiska Ministerråd för Informatiosnteknologi (MR-IT) och antogs av 

Nordiska rådet i spetember 2002. 
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också genom att länderna ska bli mer konkurrenskraftiga globalt. Följande fem områden står i 
fokus i den nordiska strategi- och handlingsplanen: ett kunskapssamhälle för alla; indikatorer för 
benchmarking av kunskapssamhället; digital förvaltning; bredband och digitalt innehåll; IT-
säkerhet och tillit. Planen framhåller fem aspekter som skäl till varför ministerrådet bör öka 
fokuseringen av informationsteknologi. Det första grundar sig på en gemensam förståelse av 
informationsteknologins strategiska betydelse utifrån både en global gränsöverskridande nivå 
och också en nationell sociokulturell nivå. På den nivån ska Ministerrådet för informa-
tionsteknologi (MR-IT) verka för att stärka de nordiska ländernas kompetensutveckling och 
konkurrensförmåga. Dessutom ska de nordiska ländernas kultur och identitet stå i centrum för 
rådets arbete.  

De nordiska länderna är relativt likartade utifrån kulturella, materiella och politiska 
aspekter. Det är en andra förutsättning för att länderna står på en bra grund för att nå målet - ett 
kunskapssamhälle för alla. En tredje faktor som talar för framgång är ländernas framskjutna 
position i frågor som rör utbredning och användning av informationsteknologi. Länderna har 
också likartade teknologi- och kunskapsnivåer. Detta gör också att länderna står välrustade för 
att anta utmaningar för att skapa ett kunskapssamhälle. En fjärde aspekt är det mångåriga 
nordiska samarbetet kring IT-frågor. En femte faktor är det som går under benämningen 
Nordisk Nytta. Strategi- och handlingsplanen framhåller att samarbetet kan ge ett ökat 
mervärde genom erfarenhetsutbyte, synergieffekter, stordriftsfördelar och allianser. Ett mång-
årigt samarbete kan också användas för att hävda nordiska ståndpunkter på en internationell 
arena främst inom EU och Östersjörådet men också i andra internationella sammanhang. De 
två första ska prioriteras och framför allt genom inspel inom ramen för eEurope, som är EU:s 
paraply inom IT-området. 

Island föreslår att MR-IT53 fortsätter sitt arbete utifrån strategi- och handlingsplanens 
fem fokuseringsområden. Dessutom föreslår man att rådet skall arbeta med demokratifrågor 
utifrån temat ”Nordens resurser – informationsteknologi och demokrati”. Det senare arbetet 
ska göras i samarbete med Demokratiutvalget. Island har föreslagit att de nordiska samarbets-
ministrarna tillsätter en utredning med uppgift att belysa framtidens demokrati; 
Demokratiutvalg. MR-IT bör, enligt Island, fokusera följande frågor:  

“Bliver demokratiet aktivt nok de næste årtier i en verden præget af informationsteknologi og 
globalisering?  

Hvordan påvirker informations- og kommunikationsteknologien demokratiet?  
Hvordan kan vi styrke demokratiet ved hjælp af teknologien?”54

Rättvis tillgång – en strävan efter aktivt medborgarskap? 

De nordiska länderna utmärks av en hög grad av teknikoptimism. Den har förstärkts genom de 
senaste årens teknikutvecklingar inom informations- och bioteknologiområdet. Trots dagens 
nedgångar i IT-branschen består synen på teknologi som en drivkraft för utveckling och 
tillväxt. Motiven till att ta i bruk nya teknologier bygger också på uppfattningar om att man 
bör vara "modern" och hänga med. Trots en stark teknikoptimism innehåller IT-policies också 
visioner om att involvera alla i formandet av informations- eller kunskapssamhällen. Det senare 
ska förverkligas genom både en ökad tillgänglighet till teknologin och också genom att 
människors ska beredas möjligheter till färdigheter för att bruka teknologin. Rättvise-
argumentet uttryckt i termer av tillgänglighet och färdigheter till teknologin har en central plats 
i analyserade IT-policies. Min fråga är huruvida en rättvis tillgång bidrar i skapandet av aktiva 
medborgare? En annan är: hur formar och formas kön och jämställdhet i IT-policies?  

Aktivt medborgarskap 

Uppföljningen till Vismansrapporten (i fortsättningen uppföljningsrapporten) framhåller att 
ständiga förändringar är nödvändiga i ett kunskaps- och informationssamhälle. I rapporten 

                                                
53  En konferens Demokratins framtid i informationssamhället har hållits den 26-27 augusti i Reykjavik, Island. 
54  http://www.norden.org/web/2-2-ord_p/sk/program2004.pdf (2004-12-13, kl. 18.20) 
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formulerar man förändringarna på följande sätt: ”I kunskaps- och informationssamhället ställs 
den enskilda medborgaren framför ständiga krav om att utveckla sig både som aktiva 
medborgare och i arbetslivet” (sid. 46). Kapitlet med rubriken Aktivt medborgarskap förstärker
medborgare både som aktiva och också att de bör vara öppna för förändringar. I uppföljnings-
rapporten skriver man också att ”alla grupper i samhället måste inlemmas i den teknologiska 
omställningsprocessen” (sid. 49). Syftet med att integrera alla är att undvika klyftor mellan dem 
som använder och dem som inte använder teknologin. Uppföljningsrapporten poängterar också 
att: ”Hänsyn bör tas till variabler som kön, ålder, etnicitet och geografi” (sid. 49). I nästa 
mening sker en förflyttning från en specifik nivå till en övergripande genom det generella 
begreppet medborgare, man skriver: 

”Spridningen av teknologi och kunskap skall understöda utbildningen av kvalificerade och 
aktiva medborgare samt säkerställa optimala möjligheter för alla medlemmar i samhället till 
information och kommunikation i ett IKT-samhälle. De nordiska regeringarna stöder en 
politik som aktivt och på alla plan sörjer för att medborgarna motiveras att ta del i beslut, 
inlärning och bruk av ny teknologi i förbindelse med digital förvaltning”. (sid. 49-50) 

Medborgarna ska motiveras till att vara aktiva och särskilt inom området digital förvaltning. 
Erfarenheter från nationell IT-politik bör kunna nyttjas för skapandet ”av nordiska modeller 
för bl.a. medborgarnas deltagande i omställningen till det kunskapsbaserade samhället i ett 
perspektiv av livslångt lärande.” (sid. 50). Kön, ålder, etnicitet och geografi är variabler som 
läggs till utan problematiseringar om hur maktrelationer är invävda i skapandet av medborgares 
olika positioner. Men också hur maktasymmetrier får betydelse för människors möjligheter till 
deltagande och aktiviteter. Uppföljningsrapporten diskuterar inte på en mer specifik nivå, det 
vill säga det saknas kopplingar mellan det generella (medborgare) och det specifika alltså hur 
”variabler som kön, ålder, etnicitet och geografi” påverkar förutsättningar för utövandet av ett 
aktivt medborgarskap. Kategorier läggs alltså till utan att brukas i mer specifika termer.  

Delaktiga medborgare – är kön av betydelse? 

De nordiska ländernas omfattande användning och spridning av informationsteknologi skapar 
goda förutsättningar för att forma ett informations- eller kunskapssamhälle både i arbetslivet 
och också i privatlivet. I strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, förklaras det på 
följande sätt: 

”Norden har lange traditioner, og er gidt kendt internationalt for at inkludere borgerne i 
samfundsudviklingen. Norden har da også inledningsvis haft succes med at overgå til 
videnssamfund for alle”. 

Antagandet och förutsättningen med att involvera medborgarna är, enligt ANP 2002:754, goda 
genom de nordiska ländernas långa tradition av att skapa förutsättningar för deltagande. En 
tradition som också bör föras vidare vid formandet av ett kunskapssamhälle. Nya teknologier 
medför att kunskapsbehoven ökar och teknologierna påverkar också ekonomi- och samhälls-
utvecklingen. Strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, problematiserar risker för att vissa 
grupper eller verksamheter kan komma att marginaliseras på följande sätt: 

”Polariseringen kan forekomme indenfor grupper af individer, virksomheder, forvaltninger, 
regioner og organisationer. Dette betegnes som den digitale tvedeling” 

Strategi- och handlingsplanen diskuterar alltså risker i mer specifika termer under begreppet 
digitala klyftor. Vidare pekar man på komplexitet och därför bör många olika aspekter beaktas 
som t.ex. utbildning, sysselsättning, region, demografi och sociala förhållanden. ANP 2002:754 
för inte några utförligare resonemang om begreppet digitala klyftor utan man konstaterar att 
det har problematiserats både i akademiska sammanhang och också av OECD och 
Världsbanken. ANP 2002:754 ser alltså digitala klyftor som ett problem mellan det nationella 
och det internationella, det vill säga risker med regionala ojämlikheter. En ökad användning av 
informationsteknologi kan också medföra ökade svårigheter för lågutbildade med låga inkomst-



62 Mörtberg, Christina

er att ta del av utmaningar i kunskapssamhället. ANP 2002:754 framhåller risker som att IT kan 
skapa klyftor mellan generationer men också att teknologin kan bidra till negativa konsekvenser 
för enpersonshushåll. Det finns inte någon förklaring till varför personer som lever ensamma i 
högre grad riskerar marginalisering än de i flerpersonshushåll. Strategi- och handlingsplanen 
framhåller att kunskapssamhället ställer nya kompetenskrav, krav som också får sociala och 
samhällsmässiga konsekvenser. Det är en utmaning att inte förstärka redan befintliga klyftor 
mellan människor. Strategi- och handlingsplanen konstaterar att: 

”Man kan stadig tydeligere se, at de ressourcestærke både ønsker og evner at tilegne sig de nye 
kundskaper, som utviklingen kræver, mens mange ikke ønsker eller ikke evner at tilegne sig 
de nye kundskaber”.  

ANP 2002:754 förutsätter att utvecklingen kräver nya kunskaper. Frågan jag ställer är om 
utvecklingen är en autonom kraft eller något som skapas av människor. En annan är om 
strategi- och handlingsplanen skapar en motsägelse genom att å ena sidan hävda att 
mobiltelefoni, datorer och internet ”er ikke langt fra at være blevet til hvermandseje”55 och å 
andra sidan att resursstarka förstärker sina positioner. Rättighetsargument dominerar eftersom 
ANP 2002:754 betonar tillgång till teknologin och risker för att förstärka digitala klyftor. Att 
involvera alla medborgare är också en konsekvens av den rådande diskursen om allas rätt och 
tillgång till en ny teknologi.  

Islands program för Nordiska ministerrådet år 2004 innehåller ett avsnitt "Demokrati 
og IT i det nye århundrede." Det poängterar att demokratin inte kan tas för given. 
Grundläggande frågor bör återkomma och stå i fokus för att kunna skapa sanna demokratier. 
Teknologin har följande roll: ”Informations- og kommunikationsteknologi skaber muligheder 
for bedre at formidle oplysninger og for at gøre den direkte kontakt mellem myndigheder og 
borgere lettere.” (sid. 4). Demokratiutredningen, som Island initierat, ska ”også belyse, 
hvordan IT kan forbedre borgernes adgand til oplysninger og deres indflydelse på beslutninger 
hos lovgivende og utøvende magt” (sid. 4). Tillgång är en förutsättning för att medborgare ska 
kunna utöva inflytande. Programmet innehåller också antaganden och förutsättningar om 
teknologin som förmedlare av upplysningar och för direktkontakter mellan myndigheter och 
medborgare. Begreppet medborgare skapas på en övergripande nivå utan att man för några 
diskussioner i mer specifika termer. Avsnittet "Demokrati for alle" framhåller vikten av att alla 
ska ha inflytande i skapandet av en aktiv demokrati. Unga människor kommer att stå i fokus 
för att få förståelse för demokratins spelregler. Vidare poängteras att:  

”Invandrere til Norden med rødder i en anden kultur er ofte i større fare end andre for at 
isoleres. Dette gœlder isœr for kvinder. Island vil tage imod stafetten fra Sverige og arbejde for 
integrationen af indvandrere og deres aktive deltagelse i samfundet, fordi det er af stor 
betydning at gøre brug af deres fœrdigheder, kundskaper og kulturelle rigdom”.  

Islands program för 2004 lyfter fram integrationsfrågor och särskilt invandrade kvinnors livs-
situation. Strategi- och handlingsplanen, APN 2002:754, gör inte ojämlikheter, som skapas på 
grund av kön, märkbara eftersom den använder generella kategorier som medborgare, grupper 
av individer, enpersonshushåll, lågutbildade låginkomstgrupper, resursstarka och många. Island 
har, som ordförandeland, gjort preciseringar för ministerrådets IT-politik genom att sätta 
demokratifrågor i fokus. De är mer implicita i strategi- och handlingsplanen, APN 2002:754. 
Islands program är formulerat på en generell nivå utan diskussioner om några ojämlikheter. 
Däremot diskuterar det demokratifrågor mer specifikt i avsnittet om demokrati genom att 
benämna unga människor, invandrare och särskilt invandrade kvinnor. Den nordiska strategi- 
och handlingsplanen, APN 2 002:754, utmärks av könsneutralitetsprincipen också i 
diskussioner om digitala klyftor (se t.ex. Magnusson, 1998 om könsneutralitetsprincipen). Kön 
eller jämställdhet problematiseras alltså inte på en specifik nivå. Med den indiske forskaren 
Vandarna Shiva, som hävdar att: ”New technologies travel on old social relations”56 vill jag 
peka på att också nya teknologier är skapade i nätverk av sociomateriella relationer baserade på 

                                                
55  MR-IT ANP 2002:754 
56   Föreläsning vid Luleå tekniska universitet, 5 mars 1998.  
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ojämlikheter. Trots att gender mainstreaming är en strategi i nordiskt jämställdhetsarbete tycks 
den inte ha lämnat några spår i IT-strategin. En viss oro eller rörelse kan skönjas i Islands 
programförklaring, dock inte i avsnittet om IT utan i det som rör demokrati. 
Programförklaringen är skriven 2004 en tid när mångfald aktualiserats både i de nordiska 
länderna och också på EU-nivå.  

Översättningar i lokala praktiker 

Rättvisa och tillgång fokuseras i analyserade IT-policies men hur omsätts och översätts dessa 
förhoppningar i lokala praktiker? Tobias Olsson (2002) har i sitt avhandlingsarbete undersökt 
hur 15 svenska LO-hushåll57 använder datorer och internet. Olsson visar på ett gap mellan 
möjligheter och förhoppningar skapande i policies och lokala praktiker – här 15 LO-hushåll. 
Han förklarar resultaten, alltså att teknologin inte används i medborgarrollen, med faktorer som 
att teknologin var svår att använda, ett svagt intresse samt tidsbrist. Teknologin användes i 
första hand av barnen i deras skolarbete, till kompetensutveckling, ekonomi, resebokningar 
samt för musik. I en individualiserad nutid är det, enligt Olsson, mer rationellt att inte bruka 
teknologin i rollen som medborgare än att bruka den. Olsson poängterar att de som deltog i 
studien var intresserade av samhällsförhållanden - traditionella medier brukades för detta, och 
många var också aktiva inom det civila samhällets ram (ibid.).  

Men tillgänglighet kan vara en förutsättning för aktivitet. Annelie Ekelin (2002) visar 
hur en lokalvårdare på egen hand hade lärt sig att använda en offentlig intenet-terminal. 
Terminalen var placerad på hennes arbetsplats – ett svenskt folkbibliotek. Luncher, men också 
när hon ansåg sig ha tid, användes för lärandet. När arbetsgivaren fick vetskap om 
användningen förbjöds lokalvårdaren att nyttja terminalen under arbetstid. Ekelin menar att det 
finns osynliga gränser i visioner om att inkludera alla, det vill säga marginaliseringar sker inom 
ramar för involvering. I diskussioner och visioner om informations- och kunskapssamhällen 
hävdas det många gånger i offentliga diskussioner att gränser mellan det privata och det 
offentliga (arbetet) är på väg att suddas ut. Men exemplet visar att gränsöverskridande inte 
accepteras i alla sammanhang och för alla. I Sverige domineras lokalvård av kvinnor och också 
många invandrade kvinnor och män arbetar som lokalvårdare. Den samhälleliga arbetsdel-
ningen integreras i formandet av den beskrivna IT-praktiken. En arbetsdelning som på ett 
indirekt sätt får konsekvenser för marginaliseringar.  Det är alltså inte tillräckligt att besitta 
färdigheter för användning av IT eftersom rådande maktrelationer gör att lokalvårdaren, i 
exemplet ovan, inte tilläts överskrida gränser mellan det offentliga och det privata. En realitet 
som inte är alltför ovanlig i andra typer av arbetspraktiker.  

Ett annat exempel på lokala praktiker och människors aktiviteter är olika projekt som 
genomförts i finska Nordkarelen; vissa har riktats speciellt till kvinnor. Marja Vehviläinen, Sari 
Tuuva, Johanna Uotinen och Noora Talsi har i forskningsprojekten Tietotekniikka ja 
kansalaistoiminta, Tietotekniikka, media ja kulttuuriset tulkinnat, Teknologiapolitiikka, 
kansalaislähtöisyys ja arki undersökt olika aspekter i formandet av informationssamhället i 
Nordkarelen (se t.ex. Vehviläinen & Eriksson 1999, Vehviläinen 2000, Uotinen et al 2001). 
De har genomfört etnografiska studier av kvinnors vardagsliv, hur de använder IT och hur de 
deltar och formar informationssamhället. Sari Tuuva (2003) redovisar resultat från intervjuer 
med fyra kvinnor som deltagit i två olika projekt. Kvinnorna förvärvade färdigheter i IT, två 
hade fått arbete i företag som etablerats inom ramen för ett av projekten, och IT var integrerad 
i deras vardagsliv. I det ena projektet fanns det utrymme för olika tolkningar av 
informationssamhället, kvinnorna sågs som resurs, det fanns möjligheter för egna föreställningar 
och drömmar men också för kritik. Det andra projektet var mer inriktat på att ge deltagarna 
färdigheter genom att lära sig olika programvaror. I det saknades utrymme för egna värderingar, 
visioner samt att vara kritisk. Marja Vehviläinen (2004) visar också hur lokalt aktörskap 
skapades i gräsrotsaktiviteter bland en grupp kvinnor. Vid en institutionalisering kom dock 
gräsrotsaktivister och aktörskap att omvandlas till utbildningar i färdigheter; man lyckades inte 

                                                
57   De som deltagit i den empiriska undersökningen är medlemmar i den svenska fackföreningen Landsorganisationen (LO). 

Samtliga hade skaffat sig teknologin genom LOs erbjudande, den s.k. LO-datorn. Olsson använder arbetarklasshushåll som 
benämning av gruppen.  
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ta tillvara lokala erfarenheter och människors specifika behov. Utbildningen, i en organiserad 
form, var varken baserad på eller stödde situerat lärande och aktörskap. Vehviläinen gör 
märkbart att tillgänglighet (equal access) inte är tillräckligt för att skapa jämlikhet och ge 
människor lika villkor i teknologimedierade samhällen.  

Tillgänglighet i form av teknologi och färdigheter kan både bidra och inte bidra i 
skapandet av aktiviteter. Ett av exemplen visar att också i visioner om att inkludera alla kan 
marginaliseringar skapas. Analyser av hur olika maktrelationer samverkar i vardagslivet kan 
bidra i skapandet av rikare bilder och kanske också bidra till andra förslag. Exemplen från några 
lokala praktiker visar att förutsättningar och antaganden om tillgänglighet till IT inte per 
automatik skapar aktivitet och delaktiga medborgare. Rättighetsargumentet i form av tillgång 
har begränsningar. Policydokument som skapas enligt könsneutralitetsprincipen tenderar också 
att bortse från rådande ojämlikheter och konsekvenserna av dem. Att röra sig från det generella 
till det specifika, alltså att använda kategorier som kön, kan synliggöra rådande ojämlikheter.  
Det visar sig i analyser både av IT-policies och också i lokala praktiker. 

Att vara och agera som medborgare 

Medborgarskap definierar ofta förhållandet mellan individen och staten (förvaltningen) det vill 
säga både det att vara medborgare och också att agera som medborgare (Lister 1997).58 Att vara 
och att agera som medborgare brukar innefatta medborgares civila, politiska samt sociala 
rättigheter, det vill säga rätten att tala, att rösta samt ens rättigheter till samhällets sociala 
förmåner.  I att agera som medborgare framhålls också förpliktelser. Dessa är föränderliga och 
kan ha innebörder som deltagande i politiska beslut eller medborgares arbetsinsatser i samhället 
(Yuval-Davis, 1998). I de analyserade policydokumenten framhålls både det att vara med-
borgare och också hennes förpliktelser till aktivitet. Det senare ska åstadkommas genom 
deltagande i beslut, lärandet och användandet av ny teknologi.  

Medborgarskap används relativt enhetligt i analyserade IT-policies. En viss förskjutning 
från en generell till en mer specifik nivå kan skönjas i uppföljningsrapporten genom 
poängterandet att ”variabler som kön, ålder, etnicitet och geografi” bör fokuseras och också 
genom strategiplanens, ANP 2002:754, diskussion om digitala klyftor. I Islands program-
förklaring framhålls vikten av att skapa förutsättningar med syfte att öka medborgares tillgång 
till information och inflytande i beslut. I programförslagets generella del om demokrati 
fokuseras kategorier som unga människor, invandrare och särskilt invandrarkvinnor. I 
policydokument som IT-policies är det nödvändigt att bruka medborgare på ett generellt sätt 
men iscensättelsen kunde ha blivit mer mångfacetterad om olika subjektspositioner beaktats 
genom problematiseringar av kön eller andra rådande ojämlikheter. Informationsteknologi 
används också som något enhetligt men teknologin ges/får mening i många olika lokala 
praktiker genom att det skapas många olika berättelser om informationsteknologi (Elovaara 
2004).   

Att undersöka subjektspositioner möjliggörs i diskursteori genom att teorin utgår från 
att olika subjektspositioner existerar samtidigt. Individen interpelleras eller placeras i olika 
positioner, positioner som ger henne rättigheter och skyldigheter om vad hon kan säga och 
inte säga (Winther Jørgensen och Philips 1999). Medborgarskap kan då ses som en samling 
(ensemble) av subjektspositioner dvs. att det kan existera många olika typer av medborgarskap 
samtidigt (Mouffe 1992). Om begreppet medborgare dekonstitueras som homogena aktörer 
kan mångfaldiga positioner och aktörskap synliggöras som t.ex. att en person kan vara 
underordnad i en relation men dominera i en annan. I strategi- och handlingsplanen, ANP 
2002:754, existerar subjektspositioner som grupper av individer, enpersonshushåll, lågutbildade 
låginkomstgrupper, resursstarka och många. I policyn problematiseras varken jämställdhet eller 
kön.  

                                                
58  Se Siim (2000) och det inledande kapitlet för en utförligare diskussion.  
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Ett kunskapssamhälle för alla – från information till kunskap 

I Ny nordisk dagsorden – opfølgning af Vismanrapporten och nya strategiska satsningar för Nordiska 
ministerrådet används både informations- och kunskapssamhälle (eller snarare kunskapsbaserade 
samhällen). Det framgår inte om de används synonymt. I strategi- och handlingsplanen, ANP 
2002:754, har däremot begreppet informationssamhälle ersatts med begreppet kunskapssam-
hälle. I ANP 2002:754 framgår det inte varför man gjort en förskjutning från information till 
kunskap. Information och kunskap används många gånger synonymt eller på ett sätt så att det 
inte framgår om de brukas synonymt. Men, som Sven-Eric Liedman (2001:5) påpekar, 
”information är inte kunskap utan material” och all kunskap skapas i ett särskilt sammanhang. 
Information som kan sökas och erhållas med hjälp av IT kan brukas i olika sammanhang, 
bearbetas, begrundas och vägas kritiskt. På så sätt kan information bidra i kunskapsproduk-
tionen men det har inte samma betydelse som kunskap. Kunskap är inte bara ett resultat utan 
också göranden, alltså ett kunskapande, det vill säga kunskap kan erhållas genom övningar i 
översättningar. Kunskap skapas i sociala och kulturella praktiker och är därigenom också 
beroende av vilken betydelse erfarenheter och göranden tillskrivs i olika praktiker men också i 
samhället i övrigt.  

Vilken betydelse ges kunskap och kunskapssamhälle i strategiplanen? 

I en fotnot i ANP 2002:754 framkommer det att: ”Et ’videnssamfund’ forstås her som et 
samfund, hvis produktion og eksport i meget høj grad er baseret på borgernes, 
virksomhedernes og organisationers akkumuleret viden (”know-how”).” I strategi- och 
handlingsplanen framhålls att kunskapssamhället skapas i människors vardagsliv som medborgare 
i samhället, i deras funktioner i arbetslivet men också i privatlivet. Dessutom uttrycks också 
önskan om att de nordiska länderna ska vara i fronten för utveckling av IT. Kunskap, veten-
skaplig och annan, ska ackumuleras. Synen på kunskap som ackumulerad är inte ovanlig 
eftersom den är förenlig med olika kunskapsteorier. Men skapas kunskap i en linjär process? Är 
det en sådan kunskapssyn som ska kunna realisera målet om att behålla Nordens position i 
fronten för utveckling och användning av IT? I De vetenskapliga revolutionernas struktur argu-
menterar Thomas Kuhn (1997) för att utvecklingen av vetenskaplig kunskap inte sker genom 
en gradvis tillväxt. Kunskap som skapas inom ett rådande paradigm eller i normalvetenskapen 
kan karaktäriseras som ett växande men samtidigt produceras både nya och också oväntade 
resultat. Anomalier har stor betydelse för nya upptäckter och utvecklingar. Kuhns 
argumentation om att vetenskaplig kunskap inte sker genom gradvis tillväxt är brukbar också 
för annan typ av kunskap än vetenskaplig.  Det är inte alltför ovanligt att det, i det oväntade 
eller i mötet med människor med olika bakgrunder och kvalifikationer, utvecklas innovationer 
och teknologier. Samtidigt inrymmer innovationsprojekt ofta utopiska visioner och nya 
teknologier representerar nya ”livsformer” (Winner 1986); i strategi- och handlingsplanen ett 
kunskapssamhälle för alla. 

Strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, tar utgångspunkt i principen om kön 
som neutralt. Därmed osynliggörs existerande könsmaktssystem och dess betydelse i formandet 
av ett kunskapssamhälle. I könsneutralitetsprincipen är det ganska vanligt att män ses som norm 
(se t.ex. Magnusson 1998). En fråga som aktualiseras är vem ses som norm i ANP 2002:754  
användning av begreppet medborgare?  Kunskap, vetenskaplig och annan, är lokaliserad eller 
situerad genom att den har ett ursprung i ett sammanhang, dvs. den skapas under specifika 
historiska, kulturella och materiella förhållanden. Den är därför varken fullkomlig eller oskyldig 
och vävs samman av människor i olika nätverk av sociotekniska relationer. Människor som har 
olika positioner eller som placeras i olika positioner i nätverken. Om kunskap som oskyldig, 
säger Donna Haraway:   

”Progress is not a swear word; new knowledge is fragile, precious achievement. Furthermore, 
at every level of the onion, scientific knowledge, like all other kinds, remains constitutively 
historical and non-innocent. All of the actors, human and non-human alike, in these 
knowledge practices are situated in dense, wordly webs” (Haraway 2004:4) 
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Med Haraways ord vill jag visa att i vävarna eller världsliga nätverk konstrueras och 
konstitueras också kön. Det leder till följande frågor: Vilken kunskap dominerar i uppbygg-
andet av ett kunskapssamhälle? Vilken och vems kunskap tillskrivs störst betydelse? Vad är det 
som inte artikuleras? Vem har rätten att tala om kunskap? Och vilka har rätten att utesluta 
andra från att tala? Vad är det som är förbjudet och som utestänger vissa från att göra sig hörda?  
Hur ska alla röster kunna inkluderas på jämlika villkor i vision om ett kunskapssamhälle för 
alla? Har alla medborgare likartade villkor? Eftersom könsneutralitetsprincipen dominerar 
strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, tycks man bortse från könsmaktsystemet och 
dess konsekvenser för vad som definieras som kunskap eller inte. Att människors villkor inte är 
jämlika, att de inte har samma möjligheter att göra sig hörda, eller att alla inte har tillåtelse att 
tala om allt, är också styrande för vem och vilken typ av kunskap som fås/ges 
tolkningsföreträde (Foucault, 1993). Genusforskning har visat att rådande könsmaktsystem gör 
att kvinnor tenderar att definiera sig själva som icke tekniskt kunniga eller som icke-experter i 
frågor om IT (Tuuva, 2003, Vehviläinen 2004, Berg, Mörtberg och Jansson, 2004). Men också 
att kvinnor inte alltid berättar vad de arbetar med. I intervjuer i samband med mitt 
avhandlingsarbete berättade en systemutvecklare att det händer att hon säger att hon jobbar på 
kontor för då tror den som frågar att hon arbetar som sekreterare. Att säga att man arbetar med 
utveckling av IT-system kan medföra negativa reaktioner.   

Att involvera alla – är kön på agendan? 

Ansvaret för att skapa betingelser för de nordiska ländernas fortskridande mot ett 
kunskapssamhälle ligger, enligt ANP 2002:754, på: 

”Det offentlige er ansvarlig for at levere optimale rammebetingelser for de nordiske landes 
videre udvikling frem mod videnssamfundet” (sid. 10). 

De nordiska ländernas tradition att involvera medborgarna är i fokus. En förutsättning för att 
realisera visionen, enligt strategi- och handlingsplanen, är att skapa villkor för allas deltagande. 
Risker med att s.k. digitala klyftor ska komma att förstärkas diskuteras. ANP 2002:754 
konstaterar: 

” ... at problemstillingen gælder énpersonershusstande, kortuddannede lavindkomstgrupper og 
en generationskløft. Det blev endvidere fundet interessant at problematisere 
samfundsdiskussionen om udbredelse og brug af IT til også at se på befolkningens 
kompetenceudvikling i forhold til at anvende digitale tjenester samt befolkningens tillid til 
teknologien og viden om IT-sikkerhed. (sid. 11). 

Även om befolkningens tillit och kompetensutveckling betonas, är tillgänglighet ett genom-
gående mönster i strategi- och handlingsplanen. En lösning på diagnosen är därför att också 
använda alternativa teknologier för implementering av tjänster och därigenom öka tillgäng-
ligheten:

”I forhold til skabelsen af vidensamfundet er det relevant at se på alternative adgang til digitale 
tjenster, som ikke er basert på de på et givet tidspunkt hurtigste (og dyreste) 
Internetforbindelser samt det potentiale, som disse adgangsveje og tjenster rummer. Digital TV 
rummer eksempelvis potentialet til at give den del av befolkningen, som ikke har computer og 
traditionel internetadgand, adgang til f.eks. e-mail og digital forvaltning.” (sid 16). 

Diagnoser av risker för eventuella marginaliseringar, digitala klyftor, leder till förslag och 
lösningar för att öka tillgängligheten. Ökad tillgänglighet är också utgångspunkt i olika projekt 
och åtgärder som vidtagits i de nordiska länderna, vilket bl.a. framgår i rapporten Kartlegging om 
voksnes tilgang til IKT. I den konstateras att målsättningen i samtliga länder är att verka för ökad 
IT-kompetens hos alla grupper med syfte att involvera alla. Följande projekt redovisas:59

                                                
59  Projekten är beskrivna i rapporten Kartlegging om voksnes tilgang til IKT, se www.norden.org/uddannelse/sk/publikationer.asp 
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IT for alle Internetintroduktioner for mindst 10 000 nordjyder med syfte att öka IT kompetens bland 
den vuxna befolkningen i NordJylland. 
Färdigheter åt alla i informationssamhället, undervisningsministeriet i Finland, riktat till medelålders 
vuxna, personer utanför arbetslivet, pensionärer och äldre samt personer med särskilda behov 
som invandrare och handikappade.  
Ny nettside for statsadministrasjonen. Projektets syfte har varit att göra statlig/kommunal 
information mer tillgänglig för medborgare, företag och institutioner samt att finna nya brukare 
och deras behov. Målsättningen har också varit att konstruera ett gemensamt 
användargränssnitt, en tydlig uppbyggnad på hemsidor samt enkelhet i sökandet mellan sidor.  
IKT for hvermansen riktat till norska medborgare som inte tagit i bruk IT som verktyg 
förändringar i det svenska skattesystemet som möjliggjort för arbetsgivare och fackföreningar att 
erbjuda anställda och medlemmar leasingavtal av datorer, programvaror och internet 
anslutningar.  

I diskussioner om digitala klyftor rör man sig från det generella till det mer specifika, men 
jämställdhet diskuteras inte. Däremot brukas subjektspositioner som medborgare, grupper av 
individer, enpersonshushåll, lågutbildade låginkomstgrupper, resursstarka, befolkning, många. I 
uppföljningen till Vismanrapporten framhölls att variabler som kön, ålder, etnicitet och 
geografi bör beaktas. I diskursen om kön som neutralt, som dominerar analyserade IT-policies, 
tycks rådande könsmaktsystem inte ha någon innebörd.  

Digital förvaltning - eGovernment 

Strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, betonar att den offentliga sektorn bör kunna 
utvecklas samt ha som målsättning att ge service i lika hög grad som vad den privata sektorn 
ger. Ny teknologi bör användas i syftet att effektivisera förvaltningen. Det är en utmaning för 
offentlig förvaltning. I strategi- och handlingsplanen framhålls de nordiska ländernas likheter i 
politik, ekonomi, språk och kultur. Dessa bildar en plattform som borde kunna nyttjas i 
erfarenhetsutbyte och utvecklandet av digital förvaltning.  Utvecklandet av den offentliga 
sektorn bör bygga på: 

”Nordens lange tradition for folkelig deltagelse i demokratiet og dets forvaltning skal 
opretholdes også i fremtidens IT-intensive videssamfund”. 

En rad elektroniska tjänster har utvecklats i respektive land. I strategi- och handlingsplanen 
hävdas att en fortsatt teknologisk utveckling kräver omarbetning av ramar inom en mängd 
områden60. Det framhålls också att med hjälp av informationsteknologin kan gamla uppgifter 
lösa på nya sätt. Nya organisationsformer bör också övervägas för att lösa nya uppgifter. En 
utbyggnad av den digitala förvaltningen kan ses: 

”… som en forløber for tiltag til at udbygge de nordiske landes demokratier – eDemokrati. 
Udviklingen vil skabe nye måder at indgå i dialog med det offentlige på. Men for at belyse den 
aktive borgerdeltagelse må der, i langt højere grad end tilfældet er nu, tages udgangspunkt i 
den offentlige sektors digitale inhold. Det er indholdet(tjensterne), som skaber grundlaget for 
en udvikling af borgerdeltagelsen” 

Den offentliga sektorn ses som motor i skapandet av elektroniska demokratier. Det ska kunna 
förverkligas genom utveckling av tjänster inom förvaltningar. Vem och vilka ska utveckla 
tjänsterna? Vem och hur sätts agendan för att ge underlag för deltagande? Förhoppningar om 
hur IT i den offentliga sektorn ska vitalisera demokratin framgår inte i ANP 2002:754. De 
elektroniska tjänsterna har fram till idag i hög grad inneburit att direktkontakter eller 
telefonkontakter ersatts med IT-kontakter, vanligen i form av ifyllandet av olika blanketter och 
formulär (Dittrich et al 2003, Elovaara och Mörtberg 2004). Den här typen av tjänster utgör i 
dag huvudparten av det som går under benämningen digital förvaltning.  

                                                
60  ”prisfastsættelse af offentlige produkter og serviceydelser (”pricing”), ophavsretslige problemstillinger forbundet med tilgang 

til og anvendelse af offentlig rådata, behovet for standardisering, behovet for statistiske indikatorer, tekniske rammebetingelser 
så som udvekslingsstandarder for offentlige data, sikkerhedsspørgsmålet, herunder IT-sikkerhedsinfrastruktur” 
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Medför innehåll delaktighet? 

I strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, ställs stora förhoppningar på digital förvaltning 
och medborgaraktiviteter knutna till dessa. Handlingsplanens önskningar och förhoppningar 
förhandlas, översätts och omformas i andra praktiker som nationella och lokala. I den finska 
regeringens IT-strategi – Informationssamhällsprogrammet61, finns ett delområde Elektronisk 
kommunikation inom den offentliga förvaltningen som uttrycker att tjänster via internet ska öka: 

”Den offentliga förvaltningen tillhandahåller sina tjänster under regeringsperioden i allt större 
utsträckning också via Internet och andra medier vid sidan av den sedvanliga 
serviceproduktionen. Servicen ges i enlighet med språklagen på båda nationalspråken. På så sätt 
är det möjligt att betjäna medborgare och övriga samhällsaktörer oberoende av tid och plats, 
vilket främjar både den sociala och den regionala jämlikheten. På samma gång tilltar 
öppenheten i den offentliga förvaltningen.” 

och vidare: 

”Särskild vikt fästs vid de elektroniska tjänster som tillhandahålls medborgarna och vid att dessa 
tjänster är kundcentrerade och lätta att hantera samt har en hög datasäkerhetsnivå.” 

Innehållstjänster ska vara basen för medborgardeltagande. Tjänster ska tillhandahållas via 
internet och de ska vara kundcentrerade. Begreppen medborgare och kunder tycks användas 
synonymt. Vad får eventuella förskjutningar från medborgare till konsument för konsekvenser 
och särskilt i hävdandet av att offentlig förvaltning ska vara motor i skapandet av elektronisk 
demokrati? I svenska policydokument framgår också att servicetjänster diskuteras utifrån 
demokratiska perspektiv. Men politiska visioner om deltagande och påverkan tenderar att 
försvinna som en konsekvens av att begreppet medborgare ersätts med individer och 
konsumenter (SOU 2003:55, Lundgren 2003). Ska individer skolas till kompetenta användare 
och konsumenter? Hur går det med den offentliga sektorns drivkraft i skapandet av 
eDemokrati? I den finska regeringens IT-strategi ska den kompetenta IT-användaren 
säkerställas genom att:  

”Regeringen säkerställer att alla befolknings- och åldersgrupper, de olika aktörerna inom 
näringslivet och den offentliga sektorn har det kunnande som infor-
mationssamhällsutvecklingen kräver. 

Att det är utmärkande för samtliga nordiska länder framkommer av rapporten Kartlegging om 
voksnes tilgang til IKT enligt följande: 

”Det er et gjennomgående trekk at de nasjonale strategier og programmer som er initiert og satt 
i gang i regi av stat/regjering/departementer har tatt for gitt at det er et stort, udekket behov i 
befolkningen når det gjelder å skolere og oppøve ferdighetene i informasjonsteknologi.” 

Ett exempel på en lokal praktik är KomInDu-projektet som genomförts i en svensk kommun i 
samband med ett beslut om en ny kommunal översiktsplan. Projektet hade som mål att skapa 
en plattform för att via kommunens hemsida skapa dialoger med kommuninvånarna; ett 
samarbete mellan kommun, företag och universitet. I projektbeskrivningen formades 
förhoppningar om medborgare som ”aktiva, kommunicerande och interaktiva”62 (Elovaara 
2004:198). Medborgarskap aktualiserades också i projektprocessen genom projektdeltagares 
funderingar om svårigheter att få dialoger med kommuninvånarna. En av deltagarna menade i 
intervjuer att hon/han inte använder sin tid och energi till webb-dialoger så varför förvänta sig 
att andra ska göra det. Men den intervjuade menade också att engagemang skapas om invånare 
berörs mer direkt, emotionellt, som t.ex. vid förändringar av deras närmiljö (Elovaara 2004).  

                                                
61  www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/osa-alunet/julkishallinnon_sahkoiset/sv-SV/elektronisk-forvaltning 
62   Min översättning 
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Individualiseringstendenser 

Ska en ny offentlighet skapad med hjälp av IT i högre grad vara inriktad på service och 
konsumentperspektiv? Digital förvaltning aktualiseras mer och mer både för att modernisera 
och att effektivisera och rationalisera den offentliga sektorn och också för att ge fart åt IT-
sektorn. Kravet på effektivisering kan jämföras med introduktionen av datorer med syfte att 
rationalisera den svenska statsförvaltningen på 1950- och 60-talet. Två olika kommittéer - data-
bearbetningskommittén (DBK) och uppbördsorganisationskommittén (UOK), arbetade under 
många år.63 De slutliga betänkandena visade på datateknikens stora användningsmöjligheter som 
medel för effektiviseringar genom ökade rationaliseringsvinster. Trots likheter i antaganden och 
förutsättningar vid tidigare teknologiutvecklingar finns också stora skillnader. En är att dagens 
teknologi är annorlunda. Andra aspekter är att kunskapsnivån både hos dem som arbetar inom 
förvaltningar och också hos brukare av tjänster är en annan. På 1950- och 60-talet var det i 
högre grad experter som hade kompetens och kvalifikationer om IT och IT-system.  Trots 
skillnaderna finns också likheter och frågan är vilken funktion digital förvaltning kommer att 
ta/ges i skapandet av ett informations- eller kunskapssamhälle för alla. En aspekt som bör 
uppmärksammas är att den offentliga sektorn under många år varit en stor arbetsgivare för 
kvinnor. Den nordiska strategiplanen, ANP 2002:754, är baserad på att kön inte har någon 
betydelse och osynliggör rådande könsmaktsystem. Den kan kanske bidra i att osynliggöra 
offentlig sektor som arbetsgivare för många kvinnor.  

De nordiska länderna i begynnelsen av 2000-talet kan karaktäriseras av en ökad indivi-
dualisering som förstärkts genom omstruktureringar av välfärdssystem som konsekvenser av 
marknadsliberala influenser och en ökad globalisering. De analyserade policydokumenten 
betonar medborgardeltagande som ett viktigt inslag i formandet av ett kunskapssamhälle för 
alla. Tobias Olsson (2002) hävdar att den senmoderna individualiseringen varken premierar 
eller uppmuntrar till medborgerliga aktiviteter. Han ser därför de svenska LO-hushållens sätt att 
inte bruka IT i medborgarrollen som rationell. Med stöd av Zygmunt Bauman argumenterar 
Olsson för att ”konsumenten” är vinnare på bekostnad av ”medborgaren”. Det bör framhållas 
att personerna som ingått i studien visade intresse för samhällsfrågor och nutiden samt att också 
flera var delaktiga i aktiviteter inom det s.k. civila samhället (Olsson 2002, se också Due i den 
här volymen). 

Jämställdhets- och jämlikhetspolitik är förutsättningar som bör beaktas i utvecklingar av 
tjänster. Trots intentioner om aktiva medborgare är det inte något givet att IT per automatik 
skapar deltagande. Ska medborgarna fostras till ”läraktiga och fogliga kroppar” eller kan digital 
förvaltning medföra en ökad öppenhet i den offentliga förvaltningen och därigenom stärka 
människors inflytande i formandet av sina framtider? Vilka kopplingar existerar mellan 
utvecklingen av innehållstjänster i offentlig sektor, utveckling av nordiska demokratier och 
aktiva medborgare? Är det i spänningsfältet mellan medborgare och konsumenter som 
aktörskap och skapandet av nya offentliga rum kommer att formas? Eller är det i spänningsfältet 
mellan förhoppningar och svårigheter med befintlig teknologi som människor utvecklar ett 
aktivt medborgarskap? 

Den förhoppningsfulla teknologin eller den besvärliga teknologin 

I de policydokument som analyserats framställs informationsteknologi som en teknologi med 
stora möjligheter, både för att öka de nordiska ländernas tillväxt och konkurrenskraft och också 
för utveckling av de nordiska ländernas demokratier. Traditionen att involvera medborgare i 
samhällsutvecklingen framhålls också. Trots de senaste årens nedgångar i IT-branschen 
dominerar en teknikoptimism i de policies som jag studerat. Dokumenten uttrycker också stora 
förhoppningar om att offentlig sektorn både ska sätta fart på IT-sektorn och också fungera som 
motor i skapandet av elektronisk demokrati. Fokusering på den offentliga sektorn är 
förmodligen ett utslag av nedgångarna i IT-branschen. Samtidigt med förhoppningar finns 

                                                
63  DBK 1955-62, UOK 1958-62. 
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också forskning som visar att teknologin både används och inte används i rollen som 
medborgare. Det senare bl.a. för att teknologin upplevs som besvärlig.   

Internet och IT- frihetskulturer? 

Drömmar om frihet har under senare delen av 1900-talet varit förknippade med rymdfärder 
(Wajcman 2004). Idag, menar Judy Wajcman (2004), är det cyberspace, virtuella verkligheter 
och internet som står i fronten för utforskning och överskridanden.   I boken Nätverkssamhället 
hävdar Manuel Castells (1998) att internet utgör grunden för en ny samhällsform – nätverks-
samhället (se också Dahlbom 2003). Wajcman (2004:59) menar att: 

”[Indeed,] cyber-gurus from Nicholas Negroponte to Manuel Castells proclaim that the 
internet and cyberspace are bridging about a technological and social revolution. ” 

Castells (1998) ser internet som en teknologi för skapandet av en frihetskultur (Se också 
Wajcman 2004). Däremot diskuterar han inte vems frihet som kommer att skapas, alltså vem 
som är norm eller vem som har rätten att definiera innebörden i frihetskulturen. De nordiska 
länderna har varit mindre aktiva i rymdkapplöpningar än t.ex. USA och Ryssland men däremot 
har vi kunnat erfara hur stora förhoppningar knutits till informationsteknologin. Det kommer 
också till uttryck i de policydokument som jag analyserat. Förhoppningar om aktiva med-
borgare är mycket påtagliga i IT-policies. Samtidigt med möjligheter uttrycks en viss oro om 
teknologins eventuella risker. Genom tendenser till förskjutningar från medborgare till 
konsumenter och individer, är frågan vilken typ av frihet som teknologin är med och formar 
och som den formas i. Är det en frihet för konsumenten på bekostnad av medborgare? Eller är 
det en frihet som skapar likformighet?  

Utvecklingen av standardprogramvaror tillsammans med tendenser till ett globalt 
monopol inom programvaruområdet ses, i ANP 2002:754, som ett stort problem. Alternativen 
är få, men det finns några och de är framför allt baserade på open source (OSS). Alternativ 
provas i nordiska departement och kommuner. En övergång till produkter baserade på öppen 
standard är önskvärd under förutsättning att produkterna är tillräckligt tillförlitliga. Men också 
att det kan ges rimliga försäkringar för en framtida existens. I ett pressmeddelande från den 3 
april 200464 fastslås att nordiska institutioner ska använda programvara med öppen standard. 
Argumentet är att utifrån ett demokratiskt perspektiv ska alla medborgare kunna kommunicera 
med offentliga institutioner. Andra argument är uppmuntran till ökad konkurrens för brytande 
av en monopolliknande situation. I diskussioner och argument för open source är det av 
intresse att fokusera den kultur som utvecklas inom OSS communities. Kvinnliga studenter vid 
Norges tekniska universitet har uttryck främlingsskap inför OSS comunnities (Verne 2003).  
Även i en positiv praktik, med syfte att bryta monopoliseringstendenser, visar det sig att 
problematiseringar av kön är av vikt för synliggörandet av maktrelationer och hur de är 
invävda i praktiker som eftersträvar mångfald. 

Den besvärliga teknologin 

Den skandinaviska participatory designtraditionens utgångspunkt har varit brukarmedverkan 
vid utveckling av IT-system. De flesta utvecklingsprojekt har genomförts i arbetsorganisationer 
som industri och sjukvård. Traditionen har haft två huvudlinjer: att medverka i 
demokratiseringen av arbetslivet och att demokratisera systemutvecklingsprocessen (Bjerknes 
och Bratteteig 1985). Underskattningar av teknologi och maktrelationer skapade svårigheter för 
förverkligandet av den skandinaviska traditionens goda intentioner (Ehn and Badhamn, 2002). 
Idag ingår tradition under benämningen participatory design (PD) och består av många olika 
inriktningar och positioner. Teknologisk utveckling, en ökning av standardprogramvaror och 
att IT idag också används i andra sammanhang än arbetslivet innebär utmaningar för 
participatory design (Bratteteig 2004).  Den kan t.ex. brukas i utvecklingar av elektroniska 
tjänster i offentlig förvaltning och skapandet av rum för medborgaraktiviteter (Elovaara, 2004).  
                                                
64   www.norden.org/pressrelease.asp?id=1047&lang=2&lang=1 
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Strategi- och handlingsplanen, ANP 2002:754, innehåller olika representationer, representa-
tioner som får betydelse för människors tankar och föreställningar om kvinnor, män, kön, 
jämställdhet, kunskap och informationsteknologi. Vi skapar alltså mening genom våra 
berättelser och vilken mening som blir rådande beror på vem eller vilka som har rätten att tala, 
när och om vad. I ANP 2002:754 framställs teknologin många gånger som en autonom kraft 
med en inneboende kärna som driver den framåt. Men teknologi är och blir inte något utan 
människor som utvecklare och använder den. I uppföljningen till Vismanspanelen finns 
tendenser till polariseringar vid presentationer av teknologin genom att ställa innehåll, språk 
och kultur mot teknologi. Det framgår av följande citat:  

”I lika hög grad är det fråga om vilka villkor och möjligheter – i positiv eller negativ riktning – 
som ny teknologi ger den enskilda medborgaren inom utbildning, arbete, och vardagen. Infor-
mationssamhället handlar snarare om innehåll, språk och kultur än teknologi.”  

Risker med polariseringar är att teknologisk determinism ersätts med social determinism. Står 
innehåll, språk och kultur i motsats till teknologi? Vad är teknologi om det inte har något 
innehåll? Är teknologi autonom i relation till kultur? Är teknologin given? Genom ett-för-
givet-tagande av vad teknologi är eller kan vara riskerar människors olika kunskaper, val och 
överväganden som ligger till grund för utveckling och användning av teknologi att 
osynliggöras. Men också nätverk av sociomateriella relationer där mänskliga och icke-
mänskliga aktörer samhandlar. En process som Bruno Latour (1999) benämner black-boxing, 
det vill säga att aktiviteter fördunklas i en box (teknologi tas som given). Teknologi generellt 
och informationsteknologi speciellt ger många möjligheter men ställer också stora krav på 
förändringar i våra vardagsliv. Den griper in och formar vår vardag oavsett om vi använder den 
eller inte.  Vilken typ av teknologi som kommer att väljas eller representera verkligheten för 
oss beror på ”kampen” mellan olika inriktningar. De olika positionerna har också olika 
förhållningssätt till bruk och tänkbara brukare, förhållningssätt som också påverkar design av 
teknologin och den slutliga produkten (Feenberg 1999). Det som påverkar valet av teknologi 
är dess förbindelse med den sociala och kulturella miljön den skapas i. Om olika tekniska 
lösningar påverkar fördelningen av rikedom och inflytande innebär det att valen är politiska. 
Det politiska integreras därigenom också i teknologin (ibid.).  

Det kan konkretiseras genom Langdon Winner (1985) som frågar om artefakter är 
politiska och hans svar att teknologier är det, eftersom de ordnar människors tillvaro. 
Teknologin i sig bör därför undersökas för att göra märkbart att valet skapar olika 
förutsättningar för våra liv. Winner jämför storskaliga energilösningar som kärnkraft med 
småskaliga lokala lösningar i form av solenergi. Kärnkraft kräver en mängd institutioner och 
kontrollorgan av själva kraftverken men också för förhindrandet av att plutonium sprids. Men 
också mindre riskfyllda teknologier som mobiltelefoni har funktion av att skapa ordning i 
vardagslivet och hålla samman livets olika sfärer (Berg, Mörtberg och Jansson 2004). Både 
Winner och Feenberg argumenterar för att teknologi formas i politiska och meningsskapande 
processer. I det teknologiska eller politiska bör därför kön liksom andra maktrelationer 
analyseras, det vill säga att göra märkbart hur olika maktasymmetrier - som kön, etnicitet, 
sexualitet, funktionshinder, ålder, region, samverkar i nätverk av relationer. Samverkan sker i 
ett växelspel där olika asymmetrier dominerar mer än andra beroende på vilken praktik som är 
i fokus (se Lykke 2003 för en diskussion om intersektionalitet).  

Donna J. Haraway (2000) introducerar det optiska fenomenet diffraktion eftersom det 
kan göra märkbart att många olika meningar eller berättelser existerar samtidigt. Diffraktion 
uppstår när ljuset passerar en öppning (springa) av något slag och sprids. Den vinkel det sprids 
med blir större ju mindre öppningen är. Om en skärm placeras i änden registreras strålarnas 
passage genom öppningen och det som registreras är historien av passagen. Diffraktion innebär 
att kunna se existensen av många olika betydelser och representationer av verkligheter. Om vi 
tänker oss strålarna som berättelser, ser vi att de är många och registreringen i skärmen som 
valen som ligger till grund för att berättelserna tar en viss riktning och inte en annan. I ett 
demokratiskt perspektiv är det viktigt med människors deltagande och att mångfaldiga 
berättelser eller betydelser beaktas. Men alla är inte lika acceptabla. Om visionen är ett 
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informations- eller kunskapssamhälle för alla ligger vissa kriterier till grund för valen, det vill 
säga hur vi ska leva våra liv samt hur alla ska vara delaktiga.  

Rättighetsdiskursens begränsningar 

Rättighetsdiskursen, det vill säga, att ge människor tillgång till teknologin och möjligheter att 
skaffa sig färdigheter för att bruka den, dominerar analyserade policydokument. Rättvisa och 
lika tillgång är inte alltid tillräckliga för dekonstruktioner och rekonstruktioner i förverklig-
andet att involvera alla. Lika tillgång bygger i alltför hög grad på individualisering och 
individuella val som är baserade på liberala begrepp, som t.ex. individers frihet, val och 
intressen. I feministisk pluralism, som modell för medborgarskap, är mångfald och skapandet av 
nya politiska identiteter och solidaritet ett mål (Siim 2002). I ett nordiskt sammanhang kan det 
pluralistiska ses i kvinnors och mäns många olika funktioner som medborgare. En annan 
utgångspunkt kan också vara att gränserna mellan det privata och det offentliga i hög grad har 
förlorat sina könade betydelser. Feministiska formuleringar om att många olika typer av 
medborgarskap kan existera samtidigt kan bidra och synliggöra olika positioner och villkor i 
utvecklandet av ett IT-samhälle eller kunskapssamhälle för alla. Medborgarskap, kön, 
jämställdhet och teknologi skapas genom och i mänskliga aktiviteter. Donna Haraway (2004:5) 
formulerar också tankar om kollektiva aktiviteter och visioner, hon uttrycker det på följande 
sätt:

”Feminists, anti-racists, and socialists have always argued for collective action if we are to have 
any hope for more liveable worlds”.  

Policydokument som analyserats har i stort sett en utgångspunkt i könsneutralitetsprincipen, 
dvs. kön tycks inte ha någon relevans i IT-policies. Rättighetsargumentet är väldigt starkt i 
analyserade policydokument. Detta tillsammans med den jämställdhetspolitik som bedrivits i de 
nordiska länderna hade jag förväntat mig att finna spår av diskussioner om kön och jämställd-
het. En annan faktor som skapat förväntningar är att de nordiska länderna antagit gender 
mainstreaming som strategi för jämställdhetsarbetet. Strategin har dock lämnat få spår i valda 
IT-policies.

Diskussion och slutsatser 

Analysen visar att rättighetsdiskursen dominerar i valda policydokument. Därigenom skapas 
kön, jämställdhet, medborgarskap och informationsteknologi i och genom den diskursen. 
Könsneutralitetsprincipen dominerar, dvs. kön ses inte som en maktrelation att beakta i 
utvecklandet av ett kunskapssamhälle för alla. I Ny nordisk dagsorden – opfølgning af 
Vismanrapporten poängteras vikten av att analysera variabler som kön, klass, etnicitet och 
geografi. Kön blir stående som relativt oproblematiskt eftersom det inte ges någon mening i 
mer specifika sammanhang, alltså i några analyser. Medborgarskap används på en övergripande 
nivå som en relativt enhetlig kategori. Diskussioner i mer specifika termer förs under 
benämningen digitala klyftor. Men i den diskussionen används varken begreppet jämställdhet 
eller jämlikhet. Digitala klyftor diskuteras mer indirekt genom begrepp som resursstarka, 
lågutbildade låginkomsttagare, enpersonshushåll. I programmet för Islands ordförandeskap sätts 
unga människor i fokus, liksom också mångfald genom en önskan om integrering av 
invandrare generellt och invandrade kvinnor speciellt. Det senare är skrivet under en tid när 
mångfald kommit på agendan och är förmodligen ett resultat av frågans aktualitet i de nordiska 
länderna.  

En viss kamp om definitionsutrymmet finns i rapporten Ny nordisk dagsorden – 
opfølgning af Vismanrapporten. Det visar sig genom att olika betydelser av vad informations-
samhälle kan vara eller bli presenteras. En betonar mer teknologiska aspekter och en annan 
framhåller att informationsteknologi är språk och kultur i högre grad än innehåll. Strategi- och 
handlingsplanen, ANP 2002:754, är inte monolitisk. I den handlar dock alternativen i hög grad 
om tillgänglighet och rättvisa byggd på de nordiska ländernas tradition att involvera 
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medborgarna. Men de olika berättelserna är ganska oproblematiska. Det dominerande 
reflekteras, det vill säga samma betydelser och berättelse återkastas och möjligheter till 
mångfaldiga röster blir ganska osynliga.  

IT-policies och hur mening skapas i dem kan jämföras med de olika röster eller 
betydelser som genusforskare försöker framställa i sina (pr)övningar och utmaningar för 
konstruerandet av ”kulturer som är kulturer”65. I dessa övningar och prövningar kan också 
Nina Lykkes förslag att undersöka nätverk av maktasymmetrier bidra med ytterligare röster för 
skapandet av diffrakterade berättelser. Begrepp som medborgare bör användas generellt på en 
övergripande nivå men det bör också ges mening i det specifika. Det senare för 
problematiseringar av rådande ojämlikheter. Relationen kön och IT kan bidra med 
problematiseringar i mer specifika termer. Det finns alltså inte något Guds öga som ser allt från 
ingenstans (Haraway 1991) och undersökningar av medborgarskap som en samling 
subjektspositioner kan visa på mångfald och pluralism.  Men också att betydelser och represen-
tationer av verkligheter förhandlas i kampen om utrymmet i och genom existerande diskurser 
(Egeland 2002). Att ta fram strategi- och handlingsplaner är en process som innehåller både 
komprimeringar och också förenklingar för att resultatet ska rymmas på ett begränsat antal 
sidor.  I ett nordiskt sammanhang ingår också att skapa konsensus för att få samtliga länder att 
anta planen. Förenklingar som innebär utmaningar för att inte osynliggöra rådande 
ojämlikheter. 

Rättighetsdiskursen, det vill säga att involvera alla människor och ge dem tillgång till 
teknologi och färdigheter, dominerar analyserade policydokument. Medborgarskap skapas som 
något relativt homogent och statiskt genom att dokumenten håller sig på en generell nivå. 
Feministiska visioner om medborgarskap kan bidra i att hålla liv i drömmar och visioner om 
hållbara66 demokratiska IT-samhällen. Det bör kunna göras genom ständigt pågående 
diskussioner i forskning och i andra rum eller som Helga Marie Hernes (1982) skriver i 
förordet till bokserien Kvinners levekår og livsløp:

"Beskrivelser og forklaringer skal gi den innsikten, oversikten og forståelsen som er 
grunnleggende for dem som ønsker å tenke på fremtiden og å handle for å forandre. Hva en 
ønsker å forandre, er spørsmål som må besvares i fellesskap. Vi håper at vår forskning gjør det 
noe lettere for våre lesere å komme fram til visjoner av det gode liv." 

I titeln frågar jag om medborgare är aktörer eller konsumenter. Konjunktionen eller är tvetydig. 
Logiken hjälper till att visa att eller kan betyda antingen eller eller både-och. Sammanhanget avgör 
om eller är uteslutande eller inkluderande. Analysen av policydokumenten visar att den 
tvetydiga betydelsen är en bra illustration av hur medborgare skapas som både aktörer och 
också konsumenter, dvs. bilden är inte entydig. Det är framför allt i avsnittet om digital 
förvaltning som konsumentpositionen blir påtaglig genom fokuseringar på service och 
innehållstjänster.  

I inledningen ställde jag frågor som: Vilka föreställningar om IT, kön, medborgarskap, 
jämställdhet skapas? Vad förblir oproblematiskt eller osynliggjort? Frågorna har ibland besvarats 
direkt, andra gånger indirekt, men också lett till nya frågor. Analyserna visar att strategi- och 
handlingsplanen, ANP 2002:754, är baserad på ideologin om att kön inte har någon betydelse. 
Könsneutralitetsprincipen görs märkbar bl.a. genom att begreppet medborgare endast brukas 
för generella beskrivningar utan några problematiseringar i mer specifika termer. Det är inte 
alltför ovanligt att män ses som norm i könsneutralitetsprincipen. I uppföljningen till 
Vismanspanelen framhålls vikten av att ”Hänsyn bör tas till variabler som kön, ålder, etnicitet 
och geografi”. Men dessa variabler ges inte någon innebörd i rapporten. I programförslaget för 
Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet gäller också principen om kön som neutralt när 
IT-frågor står i fokus. I den generella delen som rör frågor om demokrati nämns ungdomar, 
invandrare generellt och invandrade kvinnor speciellt. Strategi- och handlingsplanen 
                                                
65  Den amerikanska etnologen Sharon Traweek (1988) har utifrån en mångårig forskning av och bland partikelfysiker 

formulerat begreppet the culture of no culture. Ett begrepp som illustrerar fysikers förståelse av sitt vetenskapande och den 
vetenskapliga praktiken som ren och befriad från omvärldens brus. Fysiker är modesta vittnen som på grund av sin transparens 
inte ”smutsar” ner vetenskapen (Haraway 1997).  

66  Med hållbarhet menas inte bara ekologisk utan också social, kulturell och ekonomisk hållbarhet; en hållbarhet som kräver 
jämställdhet och jämlikhet. 
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problematiserar ojämlikheter, dock inte kön och etnicitet. Det skulle ha varit av intresse att 
också analysera vilken betydelse dessa relationer har i skapandet av ett kunskapssamhälle för 
alla. I ett viktigt policybeslut, med syfte att bryta programvarumonopolet, visar det sig att 
analyser av kön kan ge viktig kunskap också i projekt (OSS) som syftar till ökad mångfald. 
Alltså, problematiseringar och vilken betydelse kön har kan alltid bidra med andra perspektiv 
och frågor. Sam- och växelverkan mellan andra maktasymmetrier än kön bör också analyseras. 
Därigenom kan vyerna vidgas och bidra i skapandet av goda liv för de nordiska medborgarna 
och i skapandet av demokratiska samhällen. Det senare framhålls i många olika delar i 
analyserade policydokumenten. De nordiska länderna har antagit gender mainstreaming som 
strategi. Därför hade jag förväntningar på att strategin satt spår också i policyprocesser och 
dokument som rör IT-politik. 
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6 IT design(ers) at the crossroad of multiple layers of 
sociotechnical relations67 

Pirjo Elovaara and Christina Mörtberg  

Introduction 

Technologies mediate both old and new dreams. Dreams can be about growth, prosperity or 
e-democracy. Dreams can be concerned with a good life, citizens’ agency, how to create 
accountable and equal digital realities where gender, ethnicity and class are considered as 
resources opposed to dominance and exclusion. New technologies have led to changes and 
improvements whereby many of us have reaped the fruits of these transformations. Despite this 
there are concerns, concerns which require further examination of the tensions and 
ambivalences shaped by new technologies since technologies structures on one hand people’s 
lives through formalisation and standardisation. And on the other, they enable people to create 
better living conditions and other understandings as compared to the means currently at our 
disposal.  

Nordic strategies and action plans both on a national and transnational level are based 
on visions to shape an information society or knowledge based society for all. From a 
democratic perspective it is important to gain humans’ agency and participation but also to 
consider the multiple stories or meanings which may be present. Citizens’ involvement and 
participation in the shaping of their future and lives is a presupposition if the vision is to create 
an information society for all. Moral and ethical issues are in focus in addition to the manner in 
which  meanings are created within dominating discourses, discourses which govern, for 
example, who has the right to speak and about what, when. People create meanings in their 
everyday practices such as in the design and use of technologies. However meanings are also 
evident through policy documents. In practices various meanings and representations of 
realities are contested within and through discourses68.

In this paper we will discuss how citizenship as (gendered) agency is created in 
Swedish policies and how these issues relate to IT design. In order to understand the basis of 
agency in a Nordic welfare society using information technology both as a means and goal 
there is a need to study how the Swedish government defines and frames the space and borders 
of citizenship. The policies will be confronted with the construction of identities and agencies 
in the stories of citizens´ design of information technology in their everyday lives. 

Points of departure 

This paper is written within a long tradition aiming to democratize systems development and 
use of technology; the so-called Scandinavian tradition69. There are existing communities like 
participatory design (PD), Computer Supported Cooperative Work (CSCW), and also Science 
and Technology Studies (STS). We use design broadly inspired by Jose Luis Ramirez´ (1993:7) 
Aristotelian exploration of design in a humanistic perspective. He expresses: “We shape not 
only so called material artifacts but also everything else which is given a certain meaning for us: 

                                                
67   The paper has been presented in a workshop at ECSCW, Workshop E-democracy CFP, September 14-18, 2003, Helsinki.
68   Discourses are “practices that systematically form the objects of which they speak” (Foucault 1972, p. 49). 
69   See for example Iivari and Lyytinen (1998) for discussions of perspectives and approaches. 
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organization, work methods, activities.” We add IT policies, information technology, and 
citizenship to Ramirez´ examples.   

The feature of cybernetics, that is, theories of control, command and communication, 
has increased in science and society since the Second World War (Haraway 1991, Hayles 
1999). A consequence of a society dependent on science and technology is that we live in a 
time where realities are mediated by visualization devices. Networks built on design, technical 
devices and systems create the circuits of the sociotechnical relations we are integrated in 
(Haraway 1991). Thus, another starting-point is feminist studies of science and technology. 
We are particularly inspired by Donna Haraway’s diffraction70 figure that elucidates how 
visions and dreams are kept alive, along with various meanings created in local practices. 
Donna Haraway (1997, 2000) uses the optical phenomenon of diffraction to cast light on 
various meanings or stories that exist at the same time. 

Citizenship – the rights and obligation approaches 

Citizenship is often understood as ´an overall concept which sums up the relationship between 
the individual and the state´ (Yuval-Davis 1998:68), where the individuals form a unified 
universal group. The relationship between the individuals and the state can briefly be called the 
´rights approach ideology´ and the ´obligation approach ideology´. To put it very shortly, we 
can say that the rights approach tunes the individual citizens rights to civil (as freedom of 
speech), political (as voting) and social (as social benefits) rights. Citizenship based on the rights 
approach defines citizenship mainly as a status ´to be a citizen´ connected to the formal equal 
access to the rights and benefits provided by the state. (Lister, 1997:13, 15-18)  

How the obligation approach has been theoretically defined and practically 
implemented has changed during history. Obligation can mean anything between citizens´ 
direct political participation in decision-making as well as citizens´ (work) duties towards 
society. The common feature is the definition of citizenship as an activity, ´to act as a citizen´ 
rather than (only) a static stable status (Lister, 1997:13-15, 19-29). Lister does not mean that 
there is a sharp dividing line between the aspects of being a citizen and acting as a citizen, but 
she rather wants to point out that rights are a resource necessary to be able to act as a citizen. 
She wants to argue for a critical synthesis integrating the aspect of being a citizen and acting as 
a citizen. We have to develop and make use of our human agency, to be able ´to act as agents´ 
(Lister, 1997:36). Lister emphasizes the complexity of human agency, thus exploring how the 
agency is constructed and the arenas of agencies that exist. 

Swedish IT politics71

The Swedish government bill concerning information technology (Prop/Bill. 1995/96:86) 
Åtgärder för att öka användning av IT72 was the basis of the social democratic governments’ policy 
during the 1990s. The policy was stated more precisely in the existing bill Ett 
informationssamhälle för alla73 (Prop/Bill. 1999/2000:125). Hardened international competition 
together with a fast development of information technology provided the opportunity to 
develop or transform the policy. IT as a force to secure growth and prosperity in the national 
state has a prominent position in the policy. Simultaneously the bill emphasizes the necessity to 
deepen democracy but also that the shaping of technology demands humans and their 
qualifications. A more negative image was also introduced where the risks to reinforce 
marginalization and social exclusion with IT was emphasized. The official governmental 
direction for the information technology politics in the Swedish bill from the year 2000 
includes eight main sectors where the goal is to promote economic growth, employment, 
                                                
70  Diffraction appears when light passes through a narrow slit and spreads. The light beams and their history of passage through

the slit can be registered on a screen placed opposite to the light source. 
71  The analysis of the IT politics is limited in this paper. For more extended discussion see for example Elovaara 2001, 

Mörtberg 1997a, 1997b, 2002. Mörtbergs research is funded by the Nordic Institute for Women’s Studies and Gender 
Research. 

72   Measures to broaden and develop the use of information technology, authors´ translation 
73   An Information society for all, authors´ translation. 
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regional development, democracy and justice, quality of life, gender equality and equality in 
general, an effective public sector and a sustainable society. (Prop/Bill 1999/2000:125). The 
discourse of technology, growth and prosperity, and the (gender) equality discourses exist in 
the Swedish governments’ vision to be the first nation to implement an information society for 
all.

The loving and caring state  

The Swedish bill (1999/2000) very strongly reproduces and strengthens the idea of a state that 
takes care of its citizens by providing equal access to the services of the welfare state. This has 
been the ruling social democratic ideology in Sweden since the Second World War, having its 
roots back to the 1920s where it became known as `folkhemmet´74 (Hansson 1935). The main 
character of this ´folkhemmet´- ideology has been to build up a strong welfare system that 
guarantees social benefits, such as child care, health care and school education, for every 
member of society. 

The actual bill does not seem to re-negotiate the relationship between the state and the 
citizens concerning citizenship from the rights approach perspective. It enforces the 
construction of citizenship (´to be a citizen´) within the rights approach.  

The caring and loving state is changing  

The traditional ideology of the Swedish welfare state has been based, put in quite simplified 
and rough terms, on a view regarding citizens as a collective. Thereby also the services the state 
provides have been based on an ideology of not supporting individual choices. The actual bill 
still supports the basic ideologies of the welfare state but also contains signs of change. One of 
the perspective changes is to put the individual citizen in focus and stress the active role of 
citizens in developing the democratic functions of the state:   

"The development of the Internet opens up new possibilities to public control and dialogue, 
direct democracy and the control by the citizens. The dialogue on these [virtual] arenas can 
change the possibility of the citizens to gain influence." (Prop/Bill, 1999/2000:125). 

Citizenship here is no longer a question of being a receiver and user of public services but 
rather demands that citizens are both responsible for their own choices and in activating their 
own opinions, claims and wishes. What the citizen can do is to more directly control the 
functions, decisions, and directions of the state. This seems to be the message of the 
government. We are invited not only to be citizens but to also act as citizens (Lister 1997:41).   

Is the performance of citizenship based on individual voices? Does the performance 
mean that the ´individual citizens are reduced to atomise passive bearers of rights whose 
freedom consists of in being able to pursue their individual interests´ (Lister 1997:23)? Is the 
agency, stated in the IT-politics, based on communicative participation? If so, is the 
performance of citizenship ´expressly political and, more exactly, participatory and 
democratic´, in which politics involves ´the collective and participatory engagement of citizens 
in the determination of the affairs of their community´75? Do people conceive themselves as 
´speakers of words and doers of deeds´ mutually participating in the public realm76? The bill 
does not problematize the question if and how (all) citizens are available to act as citizens nor 
does it address from and with which resources and experiences these citizens should draw. 

Citizenship and information technology 

In the following chapter we return to the two traditions of citizenship as presented earlier in 
this paper. From the perspective of the Swedish policy documents we could identify clear 

                                                
74    People's home, authors´ translation 
75  See (Dietz 1987:13-15, 1985, 1991 in Lister 1997:29) 
76  (ibid.) 
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statements pointing to the direction of citizenship based on the rights approach. How does 
information technology get involved when talking about rights? Perhaps one of the key words 
could be access: access to artefacts and access to services. 

The Swedish government has provided income tax reductions which have enabled 
trade unions and employers to offer their members and employees the ability to rent PC’s and 
software. Seven Swedish government agencies have conducted a project where 140 terminals, 
“citizens-PCs”, have been placed in 100 places mostly in the north of Sweden but also in the 
suburbs of the larger cities. A portal has been designed where the users have access to the 
authorities, their services and the Internet in general. The project leader Göran Norén points 
out that access via the terminals is not the agencies´ responsibility but the government´s since 
access is a question of democracy. Furthermore, the manager in one municipality in the north 
of Sweden emphasizes that the citizens’ terminals have been for those who do not have 
computers for example refugees (Lindström 2003). 

Perhaps the most evident way to understand the linkage from the rights perspective is 
to claim that information technology will enforce the access opportunities to the services and 
benefits of the welfare state and thereby enable the citizens to make use of these services and 
benefits. The Swedish government takes care of the citizens, from school children to senior 
people, by offering them courses to gain computer skills. Furthermore, the government 
facilitates the availability of essential IT-artifacts, either through private ownership or through 
public service channels. The great governmental project building up an IT infrastructure takes 
us back to the famous speech of the Swedish prime minister Per-Albin Hansson, who in 
January 1928 stated: “ If the Swedish society is going to become the good citizen home we 
have to fight against the class differences, we have to develop the social welfare, we have to 
diminish the economical differences between people, we have to build up democracy and 
implement democracy also socially and economically.” (Hansson 1935:20). The connection 
and continuum to this ideology is existing and vivid. But now it is time to talk about the 
digital ´folkhemmet´. (Sverigebilden, Mediearkivet) 

Information technology and active citizenship?  

If citizens are regarded as subjects who are constituted by an ensemble of subject positions 
there are many practices of citizenship (Mouffe 1992). Thus, it is impossible to speak of a 
unified and homogenous agent or citizen in the way the bill does if the aim is to create an 
information society or a knowledge based society for all. Humans are integrated in the circuit 
of sociotechnical networks where the subjects are positioned or placed depending on their 
relationship in a certain situation (Haraway 1991). Relations such as gender, ethnicity, class, 
sexuality, age, region etc are intertwined with the interactions between humans and non-
humans. The agencies take certain forms in specific situations since an individual person can be 
a subordinate in one relation and dominant in another (Mouffe 1992). We will, therefore, also 
give room for other voices than those in the policies. In these stories meanings of IT, gender, 
women, men, gender equality, democracy, and agency are created. 

The representations used in stories of information technology and the information 
society intertwine with the creation of our realities. In public images of information 
technology there is a focus on the absence of women in education and professional careers in 
the IT sector. These representations are numerous in campaigns and projects with an aim to 
encourage women to enter the computer science field and IT sector. But other representations 
also exist. In the middle and end of the 1990s feminist researchers pointed out breaks and 
fissures in the male dominance in Sweden (see for example Mörtberg 1997b). Pirjo Elovaara 
(2001) illustrates another picture, using the everyday practices of four librarians’ as her starting 
point. She points that there is a predominance of women working as librarians in Sweden. And 
that librarians do not have the same right to speak about information technology as compared 
to, for example, systems designers, programmers or system administrators. By creating room, 
interpellating librarians, and giving them the right to reflect upon IT, how they use IT, and 
how they express theirs expectations, dreams and visions, other meanings than those based on 
women’s absence are shaped (Elovaara 2001).  
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Other stories of realties are those produced in the Finnish research project Information 
Technology and Civil Activity.77 Sari Tuuva (2002) has examined how interpretations, 
meanings and experiences of information technology and the information society are shaped in 
people´s everyday lives in north Karelia. She shows how dominating discourses of gender and 
IT are (re)produced. Women are users and men experts. But she also creates other meanings. 
Women have gained new qualifications, they use IT in concrete settings, and their thoughts 
and images are not only reflections of public strategies since they also create other meanings 
which are located and situated both in the personal lives of the women and  in their concrete 
life settings. 

The Women Writing on the Net (WWN) project in the end of the 1990s was a sub-
project within the framework of DIALOGUE-project directed in Bologna in Italy, London, 
Lewisham in UK and Ronneby in Sweden. The overall aims of the Dialogue-project were to 
further grass roots democracy by working with ”empowerment”, to conquer and re-define the 
public arena, to stop the drawing up of boundaries or dualism between public/private or 
expert/non-expert and to build virtual communities. The goal of working with 
”empowerment” within the WWN-project was to encourage the participating women to re-
define themselves: to become and act as insiders in IT contexts, as well as in society as a whole.  
By using their own experience as a source of knowledge, women were able to renew the value 
and strength of these experiences. The vision was to weave together the overall goals with the 
practical working methods and the individual elements of the project.  

Two groups, consisting of women with greater or lesser experience of using 
computers, met every Tuesday for a year to discuss, write and learn how to use the new 
technology. The aim was to create a virtual space for women on the Internet and to explore 
the writing process in terms of aim, tool and method. The method of approach incorporated 
reflections and discussions about empowerment, democracy and representation of women. 
This created a more complex understanding of the values of the dominant IT discourses, and 
revealed the “cracks” in, and possibilities of feminist redefinitions of these values.78

Another example is the Swedish county Blekinges involvement in a special regional 
development program at the end of the 1990s called IT Blekinge.79 The aim was to explore 
how the region could embrace the challenges of the growing information society but also how 
it could avoid the negative consequences of new technologies. One project was the 
establishment of telecottages, BIT houses, in villages in Blekinge. The project was conducted 
by an umbrella project BIT-världshus i Blekinges tätorter (BIT houses in the villages of 
Blekinge) with 10 local BIT houses. Three main aspects were prioritised: to enable citizens’ to 
get access and gain skills in information technology, to establish small local companies, and to 
investigate the possibility for the region to become a laboratory for full-scale experiments of 
IT. The evaluation of the BIT houses showed how the telecottages became meeting places for 
citizens where they were able to use e-mail, surf the net, use and learn new technologies, play 
games etc. The local activities were in line with the Swedish governments aim to create an 
information society for all as well as the regional development projects aim to involve the 
citizens in the development of the region. Local agency - a bottom-up approach, was 
emphasized by the IT Blekinge project but the local projects had to make an effort to be 
considered as equal partners in relation to the umbrella project. Starting up the local BIT 
houses was a challenge since the project team had to deal with numerous factors such as 
various representatives’ expectations, visions and dreams in addition to the limitations of 
existing technologies. They were focused on the creation of local settings thereby limiting the 
time they had to reflect on how to become a regional development laboratory of IT (Ekdahl et 
al 2000).  By the use of diffraction we have shown how citizens are integrated in the circuits of 
sociotechnical relations and how agency and gender are shaped in local practices.  

                                                
77   Information Technology and Civil Activity -research project, funded by Ministry of Trade and Industry, Finland,  1999-2000 

(Marja Vehviläinen,  Sari Tuuva and Johanna Uotinen) 
78  Ekelin & Elovaara, 2002 
79   Blekinge was one of 22 regions in 11 EU countires involved in the program called Regional Information Society Initiative (RISI) 

in 1997-1998.  
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IT designers - dreamweavers? 

Does equal access and service provision become the easiest starting point in the realization of 
an information society for all? What makes this case easy: the clear definition of contents, the 
clear definition of roles between designers and users, and the stable enrolment of materiality? 
What about designing active citizenship? What is design in this context? Who are the 
translators? Is this even the task of the systems designers and/or governmental authorities? Does 
technology have the needed agency repertoire? With all the visions and dreams weaved into 
the policy documents and practices we ask who should be responsible for translating and 
realizing the dreams and visions. The systems designers are part of a society thereby they are 
also intertwined with the sociotechnical networks. But at the same time they are professionals 
who posses necessary technological qualifications to design the technology. The process is not 
monolithic since people with a variety of interests and qualifications are involved. Some 
systems designers are positioning themselves in technological positions others in more 
collaborative and interdisciplinary positions. In the latter position there is a body of knowledge 
produced in numerous settings and contexts.80

Discussing the design of and for active citizenship also mobilises negotiations of border 
crossing. One border which has to be re-negotiated is the traditional border between the 
designer and the user. Randi Markussen (1996), a Danish researcher, states: ‘As they 
[=information technologies] move from the realm of experts into the workplace and mingle 
more intimately with other activities, the idea of computer expertise and the boundaries 
between developers and users are questioned…’ What she indicates, especially when the 
Internet based applications are considered, is that the traditional boundaries of what expertise 
is, and who an expert of design is, are broadened and thereby also blurred. Even though the 
original idea of participatory design was to develop tools and methods to support the mutual 
co-operation between different groups of expertise, it still kept the skills and positions of these 
groups separated, by talking about designers and users.  

Can one single broad, and thereby non-specific, category of user be enough in a 
developmental context, where there are users on many different levels and where a user might 
at the same time, in another role/relationship, also be a developer? And where the design and 
development scene is occupied also by a much wider variety of actors: governmental visions, 
politicians, local political texts, private companies, a diversity of staff, organizations and their 
traditions, money and time (See also discussion in Dittrich et al, 2002). 

We have argued that the construction of the digital folkhemmet (the peoples’ home) 
takes place through the loving and caring state, however, a state and citizenship in 
transformation.  We have also shown a variety of meanings of information technology, 
citizenship, agency, gender and design. However, we will continue to explore the citizens’ 
trust in the state for a while longer. “You Scandinavian trust the state too much” – a statement 
made by Professor Joan Greenbaum81. Greenbaum emphasized that in a society where one has 
to fight for changes, like the American (USA), one also gains other experiences and creates 
other collectives than those in the Scandinavian countries82, experiences of a strong vitality, 
useful in the political domains (Gulbrandsen and Aas 1997). Does the digital folkhemmet, its 
promising intentions, and the trust in the state still become an obstacle in the creation of more 
active citizens despite increased access as well as skills and competence of IT? Or do the 
continuous meetings between systems, IT designers and citizens in local practices become the 
practice where the dreams are weaved together? 

If the aim is to create an information society for all, multiple or heterogeneous voices, 
stories, actants (human and non human) and subject positions need to be involved in the 
shaping of society. But how is it possible to keep the dreams alive, as well as the heterogeneity 

                                                
80   See for example Dittrich et al (2002) Social Thinking – Sotware Pratice. MIT Press. Bratteteig, Tone (2004) Making change. 

Dealing with the relations between design and use.
81  In a conference Politics and Technology held in Norway 1992. Joan Greenbaum is a professor in computer information systems 

at LaGuardina Community Collage, City University of New York. She has several times visited the Scandinavian countries 
as a guest professor. The interview was conducted in the Norwegian research project IT and gender she was involved in (See 
Gulbrandsen and Aas 1997) 

82  In this context the notion to the Scandinavian countries should include also Finland. 
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while also not underestimating inequality or limitations of existing technology (Ehn and 
Badhamn 2002)?  
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