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Abstract 

This thesis examines how employability and the employable as a discursive subject was             

constructed through a Swedish labor market policy measure called “datortek”. The datortek            

was a form of combined computer lab and activity center that was set up in collaboration                

between local governance and the National market labour board. People who were registered             

as unemployed could be sent to the local datortek to learn how to use a computer. In this way,                   

they would be made employable in the new, knowledge based society and Sweden would be               

well on its way to become a leading nation in the field of IT-technology and expertise. At                 

least, that was the idea.  

In the 1990’s there was a shift in Swedish, as well as european, labour policy               

discourse. The politically defined problem of “unemployment” changed towards being an           

issue of the individual’s ability to make oneself “employable”. On a large extent,             

employability depends on certain individual properties, such as “flexibility”,         

“entrepreneurship” and being “active”. Earlier research have mainly focused on          

employability as a policy concept. In this view, employability is seen as something that is               

enforced through public policy onto the workers.  

This study is taking a somewhat different approach. Here, employability will be seen             

as a concept that takes form in a process of negotiation and articulation. A process that takes                 

place in the interpersonal meeting, in the intercept between man and machine, in formal              

documents as well as through the design of the datortek itself. Thus, the datortek can serve as                 

a study object that allow us to investigate how employability was articulated. It is this               

articulation, the process of becoming-employable through the datortek, which is at the heart             

of this study.  

The thesis shows that the datortek functioned as a simulated work place where the              

participants were made to stage and perform “teamwork” and learn “social competence”. The             

computer was given the role of an instrument for bringing out certain feelings amongst the               

participants. This emotive discipline can be understood as a way to achieve “emotional             

competence”. The thesis also shows a different way on how a concept such as employability               

can be studied. By looking into the very practical aspects of the datortek, the abstract idea of                 

employability is made comprehensible. This gives us, not only deepened knowledge of the             

notion of modern labor, but also a better understanding of how ideology is (re)produced.  
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1. Inledning 
När jag för första gången stötte på datorteket, det var vid ett skrivbord inne i               

arbetsförmedlingens stora arkivdepå i Söderhamn, visste jag inte vad det var. Min första             

association var till den svettiga datasalen i min gamla högstadieskola. IT-pedagogen, tillika            

vaktmästaren, förklarade ingående hur man sparar en fil på sitt personliga konto och jag              

minns hur min svensklärare försökte få oss att förstå att bara för att man kan göra smileys när                  

man skriver i Word betyder inte det att det anses vara korrekt svenska. Den andra               

associationen var att det kanske var som ett bibliotek, fast med datorer. Inte heller detta               

visade sig riktigt stämma. Så, vad var egentligen datorteket och vad gjorde man där?  

Datorteket var en arbetsmarknadspolitisk insats som lanserades 1995 och avslutades          

2007. Verksamheten gick ut på att personer som var inskrivna vid arbetsförmedlingen kunde             

anvisas till det lokala datorteket för att få en grundläggande datautbildning och därigenom bli              

anställningsbara på den nya arbetsmarknaden. Det var en institution som befann sig i             

brännpunkten mellan farhågor och framtidsdrömmar, om IT, ekonomi, produktion, arbete och           

den arbetande. Det var en institution född ur instabilitet, skapad för att bringa ordning i ett                

samhälle som var satt i förändring och det skulle leda Sverige in i framtiden som en ledande                 

IT-nation.  

I det inledande arbetet med att kartlägga datorteken provade jag först att ringa till de               

telefonnummer som fortfarande står registrerade till datortek runt om i landets kommuner. Då             

möttes jag av röster tillhörande flertalet förbryllade kommuntjänstemän. Säkert hälften visste           

inte vad ett datortek var och än färre hade någon vetskap om att deras telefonnummer en gång                 

var kopplat till ett sådant ställe. Jag kontaktade även företaget Läromästaren AB (de övertog              

driften av datorteken i Uppsala år 2000) för att höra mig för om vilken typ av material som                  

kunde finnas bevarat hos dem. Men när jag presenterat min förfrågan skrattade läromästaren             

till i luren och sa något i stil med att “datortek, det var ju hur länge sedan som helst! Vi gör                     

inget sånt nu, det är ju historia”. Nu och då, samtid och historia och skillnaden däremellan.  

Ibland är det slående hur fort något kan bli historiskt. Det är som att tiden går                

snabbare; antalet år som passerat och ackumulerats lyckas inte representera den tid som             

förflutit. Ett avstånd öppnar hastigt sig mellan presens och preteritum, en skillnad upprättas             

mellan nu och då. Mellan oss och datorteket.  

 
1 

 
 



Visst kan vi känna igen de storslagna ambitionerna och drömmarna om var            

informationsteknologin kunde ta landet Sverige, men sedan har vi också det enskilda            

datorteket vars praktiker inte alltid visade sig vara lika lättdechiffrerade. Denna plats dit den              

oanställningsbare skickades för att bli anställningsbar. En process som skulle visa sig vara             

präglad av ett lika ivrigt som fantasifullt utforskande och frammanande av vad            

anställningsbarhet skulle innebära och vem den anställningsbara människan var.  

Syfte och frågeställning 

Idag har ordet anställningsbarhet letat sig in i ett närmast vardagligt språkbruk, inte minst för               

den som själv söker jobb. Utsagan att “den som vill ha ett jobb måste göra sig                

anställningsbar” ger de flesta av oss specifika associationer och vi kan ha en samstämmig              

förståelse för dess innebörd. Men den ställning som begreppet har i dagens arbetsdiskurs har              

inte alltid varit gällande. Idéer om arbete och positionen som den arbetande - den              

anställningsbare, är inte givna, naturliga eller stabila. De har förändrats genom historien, och             

de fortsätter att skifta i ständigt pågående processer. 

Genom att studera en specifik institution och situation där den anställningsbare ska            

realiseras, bli till, kan fenomenet och begreppet anställningsbarhet historiseras och          

begripliggöras. Att anställningsbarheten i detta fall sker i ett sammanhang där det kopplas             

samman med den digitala tekniken blir dessutom ett sätt att se hur arbetsideologi produceras              

och legitimeras genom tekniken, och hur tekniken fylls med ideologisk mening och potential.  

Att studera datorteket blir därigenom ett sätt att närma sig en process som annars              

framstår som högst abstrakt, där idén om anställningsbarhet sköljer över oss med en våg av               

globalisering, nyliberalism, teknisk innovation och andra svårgripbara koncept som         

tillsammans tenderar att bilda en teleologisk berättelse om historisk utveckling. På datorteket            

blir anställningsbarhet istället något konkret. Genom datorteket kan vi förstå          

anställningsbarhet som något som blir till i det mellanmänskliga mötet, i mötet            

människa-maskin, i texter och genom utformandet av datortekslokalen, i rutiner och           

utvärderingsblanketter. Det blir en strategi för att se hur de stora begreppen formuleras och              

får mening genom det lilla, det partikulära. 

Datorteket kan således fungera som ett studieobjekt som låter oss undersöka hur            

anställningsbarhet har artikulerats. Det är denna artikulation, den anställningsbares         
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tillblivandeprocess genom datorteket, som står i centrum för den här studien.           1

Frågeställningen som undersökningen kommer att söka besvara är hur artikuleras          

anställningsbarhet genom datorteket?  

För att operationalisera ovanstående frågeställning är undersökningen indelad i tre          

teman vilka behandlar olika aspekter av hur anställningsbarhet artikuleras. Dessa teman utgör            

även kapitelindelningen för undersökningen. Vi börjar med att närma oss datorteket ut ett             

ontologiskt perspektiv och ställa oss frågan vad var datorteket? Hur var           

datorteksverksamheten organiserad, hur såg realiseringen (materialiserandet) av visionen om         

datorteket ut och hur kan det förstås i relation till artikuleringen av anställningsbarhet?  

Uppsatsens andra tema kretsar kring de socialiserande praktiker som förekom vid           

datorteket. Hur organiserades den mänskliga interaktionen, vilka roller tilldelades de aktörer           

som på olika sätt deltog i datorteksverksamheten och vad åstadkom denna rollindelning i             

fråga om den anställningsbares tillblivande? 

Om fokus vid det förra kapitlet kan sägas ligga vid att se till gruppen,              

socialiseringsprocessen, och social kompetens kommer vi i det sista kapitlet att rikta blicken             

mot den enskilda deltagaren och den emotionella kompetensen. Vad skulle den           

anställningsbare känna och hur kan vi förstå dessa känslor i artikulationen av            

anställningsbarhet genom datorteket? 

Men innan vi går in i den undersökande delen av den här uppsatsen ska vi först göra                 

ett kort beskrivning av några av de centrala begreppen och fenomen för undersökningen,             

nämligen anställningsbarhet, informationsteknik och själva datorteket.  

Om anställningsbarhet    

Begreppet anställningsbarhet är en översättning av det engelska ordet employability.          2

Begreppet finns dokumenterat i texter redan från början av 1900-talet, men får en plats i en                

mer gängse arbetspolitisk diskurs under 1960-talet. Under denna tid relaterade begreppet i            

huvudsak till huruvida en person var anställd eller inte, och saknade således de politiska              

1 De analytiska begreppen som kommer att användas i denna undersökning presenteras närmare i avsnittet 
“Teoretiska utgångspunkter” 
2 Det har dock ifrågasatts huruvida “anställningsbarhet” kan sägas vara synonymt med “employability” vilket har 
beskrivits som ett bredare och mindre ideologiskt laddat än vad det är på svenska. Se Maria Löfgren Martinsson, 
Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor: Om professionalisering och utveckling av 
anställningsbarhet (Lund, 2008). 
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konnotationer som det skulle kommas att laddas med. Under 1980-talet, och sedan än mer              

påtagligt under 1990-talet etableras anställningsbarhet som ett centralt begrepp i det           

arbetsmarknadspolitiska vokabuläret. I Learning to be employable (2004) beskriver Christina          3

Garsten och Kerstin Jakobsson hur anställningsbarhet (employability) under denna tid seglar           

upp som policybegrepp i efterdyningarna av 90-talskrisen. De förhållandevis trygga jobben           

inom industrin hade minskat i antal samtidigt som den så kallade service- och tjänstesektorn              

växte. En nyliberal politisk diskurs etableras där full sysselsättning inte längre anses vara ett              

gångbart politiskt projekt. Det sammantagna resultatet innebar en prekariserad arbetsmarknad          

där tillsvidareanställningarna blev färre till förmån för visstids- och olika typer av            

projektanställningar. Arbetsmarknadspolitiskt sker även en förskjutning från att fokusera vid          

det kollektiva problemet “arbetslöshet” till att bli en fråga om den enskilda individens             

förmåga att göra sig själv anställningsbar. Denna uppfattning tillstyrks av bland andra Gun             4

Sparhoff och Andreas Fejes som i Anställningsbarhet: perspektiv från utbildning och           

arbetsliv, betonar hur “[d]en som misslyckas med sin egen anställningsbarhet har sig själv att              

skylla”.   5

Den individualisering som anställningsbarhet som policybegrepp innebär förknippas        

även med ett ökat fokus vid särskilda personliga egenskaper. I The corrosion of character:              

The personal consequences of work in the new capitalism (1998) beskriver Richard Sennett             

hur förmågan till flexibilitet har blivit något av ett ledord på denna nya arbetsmarknad. Denna               

förmåga värdesätts högre än exempelvis lojalitet och långsiktigt engagemang, vilka var           

funktionella på en arbetsmarknad präglad av fordistisk storproduktion där det var vanligare att             

stanna vid en så kallad entreprenörsanda, och att vara en “aktiv individ” är egenskaper som               

kopplas samman med anställningsbarhet.  6

Ett annat centralt koncept som hör samman med anställningsbarhetsbegreppet är idén           

om det livslånga lärandet. Idén om det livslånga lärandet bygger på antagandet att det inte               

3 Christina Garsten & Kerstin Jacobsson, “Learning to be Employable: An Introduction”, i Learning to be 
Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World', red. Christina 
Garsten & Kerstin Jacobsson, (Basingstoke, 2004) s. 1 - 23.  
4 Learning to be Employable: An Introduction s. 1-19. För vidare läsning om förändringarna inom produktionen 
under denna tidsperiod se Lars Magnusson, Den tredje industriella revolutionen (Stockholm, 1999). 
5 Gun Sparhoff & Andreas Fejes, Anställningsbarhet: Perspektiv från utbildning och arbetsliv (2009), 2. uppl. 
(Lund, 2016) s. 14. 
6 Se Tobias Davidsson, “Är arbete inkluderande - ett kritiskt perspektiv…”, i Social Exkludering: Perspektiv, 
process, problemkonstruktion, red. Frida Petersson och Tobias Davidsson (Lund, 2016), samt Learning to be 
Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World, ed. Christina Garsten 
och Kerstin Jacobsson (Basingstoke, 2004). 
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längre är lika eftersträvansvärt att lära sig ett specifikt yrke (know-how, skills) då             

arbetsmarknaden kräver en högre grad av flexibilitet från den arbetande. I stället blir det              

alltså ett slags metalärande, förmågan att lära sig att lära, som eftersträvas och som blir               

förknippad med anställningsbarhet. Inom de överstatliga organisationerna Europeiska        

unionen (EU) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)          

etableras “det livslånga lärandet” som ett bärande policybegrepp under 1990-talet, där särskilt            

EU betonar vikten av policys i förmån för den “kunskapsbaserade ekonomin”.   7

Om informationsteknik och arbete 

Den djupa lågkonjunktur som Sverige befinner sig i under början av 1990-talet, och den höjda               

arbetslöshet som följde därpå sågs bland annat som en konsekvens av ökad automatisering             

inom industrin, möjliggjord genom den nya digitala tekniken. Detta sker alltså under samma             

tidsperiod som persondatorn börjar få sitt genombrott i Sverige. Många av de gamla jobben              

försvann och de som blev kvar tänkte man sig i allt högre utsträckning skulle innebära att den                 

arbetande interagerade med en dator. I delbetänkandet från den så kallade           8

Kompetensutredningen från 1992 skriver man att 

 

Det finns ett stort behov av tvärvetenskaplig forskning där den tekniska utvecklingen            
relateras till arbetsorganisation, arbetsinnehåll, beslutsprocesser, handlingsfrihet och       
lärandemöjligheter. Det handlar t.ex. om det direkta samspelet mellan människa och teknik,            
dvs hur teknikens ”gränsyta” med människan anpassas till dess förutsättningar och           
begränsningar. Det handlar också om samspelet mellan teknik och arbetsorganisation och           
om hur åtgärder inom dessa båda området samverkar vid utformningen av           
arbetsförhållandena.  9

 

Förväntningarna på den digitala tekniken är alltså djupt integrerade i en ny typ av              

arbetsorganisation. Kanske är det inte alltför långsökt att datorteket kan förstås som en             

institution där detta samspel mellan teknik och arbetsorganisation, teknikens “gränsyta” med           

människan, sker.  

Men talet om teknik och teknisk utveckling tenderar att präglas av en slags             

determinism. Genom att studera IT-bubblan i relation till den svenska skolan visar Thomas             

7 Kerstin Jacobsson, “A European politics for employability: The political discourse on employability of the EU 
and the OECD” i Learning to be Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a 
Globalizing World, ed. Christina Garsten och Kerstin Jacobsson (Basingstoke, 2004), s. 42-60. 
8 SOU 1992:7, Kompetensutveckling en nationell strategi: Slutbetänkande. 
9 Kompetensutveckling en nationell strategi: Slutbetänkande, s. 83. 
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Karlsohn hur IT-politiska såväl som lobbyistiska “technology push-kampanjer” fick         

genomslag i den svenska skolan, och hur determinismen “utgjorde en huvudingrediens i det             

teknikbejakande idékonglomeratet under 1990-talet”. Även Björn Nilsson visar i Diskurser          10

om informationssamhället: En analys av några offentliga texter (2005) att det i talet om den               

digitala teknikens utveckling “finns undertoner av determinism” genom att det är en “naturlig             

utveckling”. Samtidigt, menar Nilsson, “hävdas det å andra sidan att det är nödvändigt och              

möjligt att ‘ta kommandot’ över dessa krafter och ‘tämja’ dem. Ungefär på samma sätt som vi                

har tämjt vattenfall med dammar och på så sätt omvandlat den råa naturkraften till att tjäna                

vårt syfte, måste vi ta vara på kraften i informationsteknologin.” Det oundvikliga kräver             11

krafttag för att realiseras.  

Men istället för att acceptera berättelsen om var tekniken oundvikligen ska föra oss,             

kan den istället förstås och studeras som meningsbärande, semiotisk-materiella fenomen som           

alltid är laddade. Datorer är “maskiner som är fyllda med drömmar”. Genom och             12

tillsammans med teknologin formuleras och realiseras drömmar, visioner, förhoppningar och          

farhågor, och dessa är aldrig ideologilösa. En av dessa drömmar är idén om den              

anställningsbare. 

Om datorteket 

Datorteket kommer i denna undersökning att förstås som en institution befinnandes i            

skärningspunkten mellan den nya informationstekniken och den uppfattning av vad arbete ska            

innebära formulerat genom begreppet anställningsbarhet. Begreppet anställningsbarhet       

förekommer i det källmaterial där datorteket behandlas, och det var som tidigare nämnt ett              

centralt policybegrepp inom EU och ESF. Detta påverkar datorteket såtillvida att det ingick             

som ett av förslagen på projekt som Sverige kunde äska medel från ESF mål 3 och 4 för.                  13

Förutom dessa direkta kopplingar mellan datorteket och anställningsbarhetsbegreppet finns         

10  Thomas Karlsohn, Teknik - retorik - kritik: Om IT-Bubblan och datoriseringen av den svenska skolan 
(Stockholm, 2009), s. 324-325.  
11 Björn Eliasson, Diskurser om informationssamhället: En analys av några offentliga texter (Karlstad, 2005). s. 
145. 
12 En parafrasering av ett citat från idéhistorikern Francis Lee som skriver att “utbildningsteknologier är 
maskiner fyllda med drömmar”. Se Francis Lee, “Adaptiva Lärsystem: Massindividualiseringens teknologier”, i 
Kunskapens nya världar: Mötet mellan pedagogik och teknik vid Uppsala Learning Lab,  red. Jenny Lee 
(Uppsala, 2010), s. 271. 
13 se exempelvis AMS, styrelseprotokoll, 1995/1, 1995-01-27, Ärende 5, bilaga 2, “Programförslag för 
Europeiska socialfonden mål 3”, samt “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek 
Öster s. 1. 
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det även ett samband såtillvida att det är ett begrepp som etableras under samma tidsperiod               

som datorteket verkade i.  

Konceptet datortek konstruerades först med datorteket i Malmö som förebild, vilket           

var det första datorteket i Sverige. Det var en arbetsmarknadspolitisk insats som innebar att              14

det i stort sett varje kommun skulle inrättas ett så kallat datortek/aktivitetscenter, en plats dit               

personer som var inskrivna vid arbetsförmedlingen kunde hänvisas för att “lära sig arbeta             15

med informationshantering och datorer” samt “aktivt ägna sig åt arbetsmarknadsinriktat          

projektarbete som syftar till att de ska komma ut på arbetsmarknaden”. År 1998 fanns det ca               16

350 datortek i Sverige. Dessa leddes av 350 programansvariga och 550 handledare och de              

utrustades med 6000 datorer. Under 1990-talet uppgick kostnaden för datorteken till omkring            

1,5 miljarder kr årligen.   17

Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverket för undersökningen utgår från en i grunden socialkonstruktivistisk           

idétradition, med perspektiv hämtade från såväl poststrukturalistiskt och posthumanistiskt         

håll. Den som nu ser fram emot en utläggning om den materiella vändningen och dess relation                

till den språkliga kommer att bli besviken. Det teoretiska angreppssättet är pragmatiskt;            

begreppsapparatens syfte är att synliggöra skeenden och komplexiteter i det empiriska           

materialet som annars inte hade framgått. Begreppen blir våra verktyg i tolkningsarbetet och             

det är i egenskap av detta, som verktyg, som de kommer att presenteras i det här avsnittet. 

Utgångspunkten för undersökningen är att anställningsbarhet är något som förhandlas          

fram mellan människor genom sammansättningar av tal, text, handling och materialitet. Den            18

anställningsbare är ett diskursivt subjekt vars tillblivelseprocess kan studeras genom dessa           

sammansättningar. Den anställningsbare är således inte detsamma som den enskilda          

14 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria, s. 2 
15 Under det första året riktades åtgärden till arbetslösa ungdomar, men öppnades därefter även för andra grupper 
av arbetssökande, se regeringens proposition 1994/65:218, En effektivare arbetsmarknadspolitik. 
16 Promemoria från Arbetsmarknadsstyrelsen, Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför 
länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen, 1995-03-21 (reviderad version, 1995-05-22), s. 1 
17  AMS, arbetsmarknadsprogram, drn 9891923, Utdrag ur rapport, Vidareutveckling av Datorteksverksamheten 
fr.o.m 1 januari 1999, s. 4 
18 Begreppet “sammansättning” (“assemblage”) är hämtat från Deleuze och Guattari och betyder resultatet av en 
anslutningsprocess av förbindelser. Det finns ingen helhet eller ett vara (being) som föregår förbindelsen. Det är 
sammansättningen som är helheten och den är i konstant tillblivande.  För vidare läsning se Gilles Deleuze & 
Felix Guattari, Kapitalism och schizofreni: Tusen platåer (1960), svensk översättning (Hägersten, 2015) samt 
Caire Colebrook, Gilles Deleuze: En introduktion (2002), svensk översättning (Göteborg, 2010). 
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deltagaren, eller gruppen deltagare, som åstadkommit anställningsbarhet. Det är en          

subjektsposition som produceras genom datorteket, en idé om vem den anställningsbare är,            

hur den är och hur den positionen kan uppnås. Datorteket förstås i det här sammanhanget som                

en institution genom vilken anställningsbarhet görs och den anställningsbare blir till. 

Det analytiska begrepp som kommer att användas för att sätta ord på denna process är               

artikulation. Begreppet artikulation kan sägas ha en samlande funktion och syftar till att             19

beskriva en process diskursiva, semiotisk-materiella, performativa och emotionella        

sammansättningar. 

Material 

Datorteket var, som jag kommer att redogöra för mer utförligt i undersökningen, en             

centraliserad arbetsmarknadspolitisk insats som genomfördes nationellt, samordnat av        

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). I undersökningen kommer material som producerats        

“uppifrån”, då framförallt av AMS och i vissa fall av Sveriges kommunförbund, och material              

som kommer närmare den faktiska praktiken; på kommunnivå och av de enskilda datorteken,             

att kombineras.  

De enskilda datortek som figurerar i den här undersökningen var samtliga lokaliserade            

i Uppsala kommun. Det föreligger inga anspråk på att dessa kan ses som arketyper, eller att                

de praktiker som där utövades kan direktöversättas till- och förstås som generella            

datorteksprinciper. Däremot är det tydligt att de enskilda datorteken skiljer sig från varandra,             

samtidigt som de uppenbart korresponderar med det riksdagsbeslut som fattades 1994. Att            

låta de centralt producerade dokumenten “tala med” materialet från de enskilda datorteken            

blir således ett sätt att skapa en helhetsbild av datorteket med ambitionen att synliggöra såväl               

det generella och det partikulära i hur den anställningsbare skulle bli till.  

I denna undersökning kommer materialet att behandlas utifrån förståelsen att praktik           

och policy alltid står i en växelverkande, dynamisk relation till varandra. De är ömsesidigt              

beroende av varandra och det är tillsammans som de konstituerar politiken. Ingen av dem kan               

ensam ses som det renodlat politiska. Det finns alltså inte endast ett maktutövande uppifrån              

19 Artikulations- och tillblivelseprocess  är två begrepp för ett och samma skeende. Skillnaden ligger i hur de 
tillämpas:  artikulation innebär att vi riktar blicken vid det semiotisk-materiella-performativa görandet, medan 
tillblivande refererar till konsekvenserna av samma process. Genom artikulationen sker tillblivandet. För vidare 
läsning om artikulationsbegreppet se Cecilia Åsberg, Martin Hultman & Francis Lee, Posthumanistiska 
nyckeltexter (Lund, 2012) s. 203.  
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som genomföraren sedan kan verkställa med varierande framgång. Hur anställningsbarhet          

artikuleras sker således även det i en dynamisk växelverkan mellan den generella policyn och              

det partikulära, lokala genomförandet. Att använda ett material som kombinerar dessa           

perspektiv låter oss få en sammansatt bild av datorteket; det lokala, specifika tillåts ta plats,               

samtidigt som det kan sättas i relation till den centralt formulerade idén. Ett sådant förfarande               

medger även att det som inte realiserades i praktik kan analyseras. Därigenom kan man säga               

att angreppssättet leder till att ett samtal mellan olika röster uppstår, där man tillsammans              

försöker komma fram till, besluta, artikulera vad anställningsbarhet innebär, och hur den            

anställningsbare ska bli till. I detta samtal figurerar rösterna tillhörande det avvikande,            

misslyckade och temporära, såväl som de som berättar om den perfekt realiserade policyn till              

praktik.  

När så kallat policymaterial används i kombination med material som producerats i            

det som i slutändan blir genomförandet och själva praktiken är det lätt hänt att dessa ställs i en                  

utvärderande jämförelse med varandra. Det finns ett omfattande fält av tidigare forskning om             

detta inom de statsvetenskapliga ämnena som syftar till att just utvärdera och förstå vägen              

från policy till implementering och praktik. Att göra en sådan utvärdering är dock inte syftet i                

den här uppsatsen.  

Undersökningens tidsliga avgränsning är mellan år 1994 och år 2006. Avgränsningen           

kommer från att det är år 1994 som datortek för första gången nämns som förslag på                

arbetsmarknadspolitisk åtgärd i AMS styrelseprotokoll. Förslaget finns sedan med i          

regeringens budgetproposition för år 1995/96. År 2007 fattar riksdagen beslut att avsluta            

datorteken som arbetsmarknadspolitisk insats, men det senast daterade källmaterialet (som          

just diskuterar den kommande nedläggningen) återfinns från år 2006. Enstaka inrättningar           

med namnet “datortek” finns kvar även efter riksdagens beslut om avskaffande, men är då              

finansierade och organiserade på andra sätt.  

Materialet som kommer från datorteken i Uppsala sträcker sig fram till år 2000 då              

verksamheten uppgick i Läromästaren AB. Därmed upphör även dokumentationen från          

verksamheten. 
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2. Datortekets ontologi 
Vad var datorteket? Frågan kan tyckas banal, men efter det att frågan ställts och datortekets               

varande börjar veckla ut sig är det en sammansatt och komplex institution som framträder.              

Inledningsvis kommer datorteket som koncept, där delverksamheter sammanfogas till en          

enhet, att analyseras. Hur kan denna sammansättning förstås i anställningsbarhetsgörandet?          

Även talet om, och själva utformandet av, det fysiska utrymme där anställningsbarheten ska             

äga rum är en del av artikulationen. Därefter undersöks hur konceptet datortek            

materialiserades genom datortekslokalen. I anslutning till detta kommer även den lokala           

kontexten, var datorteket uppfördes, och hur den kunde fungera när den anställningsbare            

skulle bli till att diskuteras. Slutligen följer en diskussion kring hur denna datortekets ontologi              

kan förstås och tolkas i relation till den anställningsbarhet som ska åstadkommas.  

Delar och helhet 

Institutionen som i denna uppsats benämns som datortek gick officiellt under titeln            

“Datortek/aktivitetscenter”. Aktiviteterna vid datorteket var tidsligt uppdelad i olika         20

verksamhetsblock vilka kan kategoriseras som “datordel”, respektive ”aktivitetsdelar” eller         

“jobbsökaraktiviteter”. I den senare kategorin återfinns aktiviteter med namn som          

”gruppverksamhetsdelen”, ”praktisk data”, ”aktivitetsdelen”, ”arbetsmarknadsdelen”,     

”jobbsökardelen” och ”projektdelen”. Finns det då inte skäl att endast se till den uttalade              21

“datordelen” i denna studie om datorteket? Det finns visserligen vissa variationer i hur man              

talar om och accentuerar de olika delarna av verksamheten, men vad som återkommer gång              

på gång är betonandet av datorteket som ett helhetskoncept. Allt som oftast gick även              

verksamheten endast under namnet “datortek”. Det studiematerial som användes vid          22

datorteken var utformat för att de olika delarna av verksamheten skulle integreras med             

varandra. Detta var ett av de krav som ställdes inför den centrala upphandlingen av teknisk               

utrustning och utbildningsmaterial. Det kunde till exempel ske genom att datorn användes            

20 Arbetsmarknadsstyrelsen, promemoria till länsarbetsnämnder, “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter 
inför länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen”, 1995-03-21 (reviderad version, 1995-05-22). 
21 Uppsala kommun, Skolförvaltningen, Nämnden för frivillig utbildning, Diarieförda handlingar 1997 E1:63, 
rapporter från  “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken” dnr : 1997:13 110. 
22 se exempelvis “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför länsarbetsnämndens överläggningar med 
kommunen”. 
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som arbetsredskap i projekten, vid jobbsökandet eller att CV:t skulle skrivas i ett             

ordbehandlingsprogram.   23

Ännu en illustration för hur datorteket förstods och formulerades som helhetskoncept           

är ett exempel från när de olika delarna (datortek/aktivitetscenter) faktiskt skulle skiljas åt.             

Det sker nämligen när datorteken i Uppsala söker och får medel från Europeiska Socialfonden              

(ESF) för att specifikt utveckla aktivitetscenter-delen av verksamheten. I         

uppföljningsrapporterna för projektet återfinns gång på gång formuleringar som betonar          

vikten av “Den röda tråden” som ska binda samman verksamhetsdelarna till en helhet för den               

individuella deltagaren, och att de olika delarna av verksamheten ska förstås “som delar av en               

helhet där alla delarna är beroende av varandra”.  24

Man bör heller inte bortse från de spatiala omständigheterna för verksamheten. Dessa            

praktiker var anvisade till - och utfördes på samma avgränsade fysiska plats;            

Datortek/aktivitetscenter ligger bokstavligen under samma tak och de aktiviteter som där           

utfördes ägde rum i samma lokaler.  

Delarna fogas alltså samman och bildar ett sammanhållet koncept såväl rumsligt som            

språkligt och genom dess praktiker. Det finns således skäl att betrakta datorteket som koncept              

och institution som en helhet, där datoranvändning, våga tala-kurser och gemensam fysisk            25

träning förstås som moment, och därmed som sammansättningar, i en och samma            26

anslutningsprocess genom vilken anställningsbarhet artikuleras.  

Det är därigenom redan här möjligt att konstatera att datoranvändandet inte sker i ett              

arbetsmarknadspolitiskt vakuum i datorteket. Premissen för datorteket som fenomen, dess          

konceptuella form, är att datorn kopplas samman med föreställningar om vad framtidens            

arbete kommer att innebära och vem som ska utföra det. Detta bildar den rationalitet som               

möjliggjorde datortekets etablering i den form som det kom att verka. 

När visionen materialiseras 

Undervisningslokalerna är enkelt utrustade. Möblerna är i allmänhet hämtade ur förråd på            

kommunens gymnasieskolor, vilket bidrar till brister då det gäller den ergonomiska           

23 se Arbetsmarknadsstyrelsen, ADB-enheten, dnr. ADB 95-2915-06 s. 11, samt rapporter från  “EU mål 
3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, Datortek Gottsunda, s.11.  
24  “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapporter från Datortek Gottsunda och Datortek Öster. 
25  “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster. 
26 Uppsala kommun, protokoll kommunstyrelsen, Drn KS 1999:0979, Bilaga 3. 
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utformningen. Underdimensionerad ventilationen [sic] i lokalerna bidrar till syrefattig luft och           

hög temperatur i vissa undervisningssalar.  27

 

Citatet är hämtat från en uppföljningsrapport som genomfördes år 2000 och beskriver            

lokalerna som det då nyinrättade Datortek City flyttat in i. Även lokalerna och interiören i               

Gottsunda beskrivs i rapporten som problematiska. Verksamheten är utspridd på flera lokaler,            

varav en (IT-verkstaden) är förlagd i en källarlokal utan fönster. Handledare och deltagare             

beskriver hur verksamheten som bedrivs i Tennishallen i Gottsunda störs av den            

idrottsverksamhet som pågår intill. Även Datortek Gottsunda dras med ventilationsproblem i           

lokalerna.  28

 Samtidigt som datorteket beskrivs i närmast högtravande termer, som en institution           

inrättad för att tillgodose “framtidens IT-kompetens” bedrivs alltså verksamheten i illa           29

anpassade lokaler och med en interiör som inte alls var utformad för datoranvändande. Att              

alla tänkbara faktorer inte var medräknade när datorteken först öppnade är kanske inte särskilt              

anmärkningsvärt. Att veta hur mycket värme som genereras av datorernas processorer och hur             

ventilationen ska anpassas därefter när det finns tio eller fler datorer i en liten sal kan tänkas                 

vara väl höga krav att ställa på den gemene kommuntjänstemannen år 1995. Men när              

problemen kvarstår hela fem år senare blir det uppenbart att detta inte bara är barnsjukdomar.               

Men hur kan man i sådana fall förstå kollisionen mellan det materiella genomförandet och              

den framtidsvision som datorteket laddades med? 

För det första är det inte en kollision. Redan i den första promemorian hos AMS där                

datortek behandlas skriver man att det ”i en stor del av kommunerna finns tomma skollokaler               

etc som är lämpliga för ändamålet och för vilka kommunerna ändå har kostnader”. Tomma              30

rum som ska fyllas med aktivitet. I Uppsala ligger ett av datorteken i anslutning till en skola,                 

Datortek Johannesbäck, medan de andra är förlagda i andra typer av lokaler. Datortek City              

bedriver verksamhet i kvarteret Noatun på Drottninggatan medan Datortek Gottsunda är           

utspritt i flera lokaler, en i Gottsunda centrum, i Tennishallen samt den så kallade              

27 Uppsala kommun, Enheten för utvärdering och uppföljning, rapport 2000:9, “Utvärdering av datorteken i 
Uppsala kommun”, s. 5. 
28 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 15. 
29 se exempelvis Regeringens proposition 1994/65:218, “En effektivare arbetsmarknadspolitik”, 
och “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen”. 
30 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria, s. 3 
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IT-verkstaden i Uppsala Science park . Ingen av lokalerna uppfördes i det specifika syftet att              31

fungera som datortek, och det finns heller inget i materialet som tyder på att de ska ha byggts                  

om eller renoverats i någon större omfattning för att anpassas till verksamheten.  

Detta behöver dock inte endast förstås som en diskrepans mellan policy och praktik,             

där praktiken helt enkelt inte klarar av att leva upp till visionen i det politiskt motiverade                

policyspråket. Det tycks snarare som att dubbelheten är immanent i datorteket. Man kan             

exempelvis återvända till promemorian till AMS som beskriver kommunernas “tomma          

skollokaler”, som, likväl som att stå tomma och kosta pengar kunde användas som datortek.              32

I samma dokument samsas nämligen sådana formuleringar med ambitionsmål om att “en            

massiv satsning på sådan ADB-utbildning skulle ligga väl i linje med ambitionen att utveckla              

Sverige till ett ledande land inom informationsteknologin”. Det som hade kunna vara en             33

konflikt mellan, säg, kostnadseffektivitet kontra framtidsvision, påkostad, “massiv”        

kompetenssatsning kontra billig arbetsmarknadsinsats framstår inte här som något         

problematiskt. De är fungerande villkor för datorteket. 

Ett datortek utan datorer 

Dubbelheten finns även i inställningen till vad man skulle kunna tänka sig vara en              

fundamental del av datorteket, nämligen datorn. Men datorns plats i datorteken var inte given.              

Vanligtvis var datortekslokalerna inredda så att de både rymde arbetsstationer (med datorer)            

och plats för gruppaktiviteter. I ett av datorteken i Uppsalas lokaler, den som var förlagd i                34

Tennishallen och tillhörde datorteket i Gottsunda, fanns dock ingen datorutrustning          

överhuvudtaget. Detta exempel avviker alltså från de andra datorteken i avseendet att            35

datorerna, genom det fysiska avståndet, skiljs från det utrymme där övriga datorteksaktiviteter            

ska äga rum.   36

31 Hyresvärden Vasakronan beskriver idag USP som “en av Sveriges främsta innovationsmiljöer och en 
ovärderlig arena för företag med livskraftiga idéer. Här samverkar näringsliv, offentlig verksamhet och akademi 
för att skapa framgångsrika innovationer”, citat från http://uppsalasciencepark.vasakronan.se/ 
32 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria, s. 3. 
33 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria, s. 1 
34 Se exempelvis “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” samt “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i 
datorteken” 
35 “Utvärdering av datorteken i Uppsala kommun”, s. 15. 
36 Även i rapporten “Utvärdering av datorteken i Uppsala kommun” framställs denna uppdelning som 
anmärkningsvärd.  
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Åtskillnaden mellan lokalerna, och därmed de aktiviteter som dessa lokaler skulle           

fyllas med, skulle kunna förstås som en logistisk tillfällighet likväl som ännu ett resultat av               

kommunens budgetprioriteringar. Det finns säkerligen flera förklaringar till varför Datortek          

Gottsunda var organiserat så som det var. Inom ramen för denna undersökning är det dock               

inte frågan varför det fanns en datortekslokal utan datorer som ska besvaras, utan vad detta               

åstadkom. Frågan som ställs blir istället: om datorteket utan datorer var möjligt, hur kan det i                

så fall förstås som ett artikulerande av anställningsbarhet? Det ska visa sig att det              

motsägelsefulla med ett datortek utan datorer blir en ingång för att undersöka hur datortekets              

vara hänger samman med kategorisering av människor i processen genom vilken           

anställningsbarhet artikuleras. 

Ju längre fram i tiden man följer datorteken, desto mer tycks de enskilda datortekens              

verksamhet skilja sig från varandra. Dokumentationen av datorteken i Uppsala visar att de             

under mitten av 90-talet har en likartad verksamhet, avseende mål, syftesformulering och            

utbildningens upplägg. Men när man återvänder till datorteken år 2000 har fyra datortek             37

blivit två; Datortek City och Datortek Gottsunda, och verksamheterna skiljer sig avsevärt från             

varandra. 

Till Datortek City kom främst deltagare som var inskrivna vid arbetsförmedlingen           

som var belägen i centrum, samt personer som var inskrivna vid Arbetsmarknadsinstitutet för             

arbetsrehabilitering. Deltagarmålgruppen för Datortek Gottsunda framstår i relation till         38

Datortek Citys som betydligt mer komplex (och problematisk). Man skriver bland annat att             

det “inom upptagningsområdet för Datortek Gottsunda bor många arbetslösa invandrare och           

andra invånare i behov av särskilt stöd”, vilka har “ledsnat på utbildningar och             

‘handlingsförlamats’ i sitt arbetssökande”, samt “erhåller socialbidrag pga arbetslöshet och          

som istället för det passiva socialbidraget behöver en aktiv åtgärd”. Verksamheten vid            

Datortek Gottsunda ska, förutom att ge grundläggande datorkompetens, “aktivera den          

arbetssökande att bryta “soffliggandet - normalisera vardagen” och “fungera som en           

kontrollfunktion beträffande den arbetssökandes närvaro”.  39

37 se Uppsala kommun, Skolförvaltningen, Nämnden för frivillig utbildning, Diarieförda handlingar 1997 E1:63, 
rapporter från  “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken” dnr: 1997:13 110 
38 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 6. 
39 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun”  s. 16. 
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Skillnaderna mellan datorteken står även att finna i själva utbildningen. På Datortek            

City uppmuntras deltagarna att ta det så kallade datakörkortet och verksamheten domineras            40

av IT- utbildning. På datortek Gottsunda finns det däremot ingen målbild att deltagarna ska ta               

datakörkort, och undervisningen är heller inte anpassad för detta. Detta trots att deltagarna             41

själva uttrycker önskan att verksamheten ska bli mer inriktad på IT och att utbildningen ska               

anpassas så att datakörkort kan tas.  42

Genom sitt huvudmannaskap var det kommunen som hade genomförandeansvaret för          

datorteken, om än med styrning från Arbetsmarknadsstyrelsen. En rikstäckande         43

enkätundersökning genomförd av AMS och Sveriges kommunförbund 1997 visade att landets           

datortek visserligen har en hel del gemensamt gällande hur verksamheten organiserades, men            

också att kommunerna kände sig alltför bundna av de centrala riktlinjerna och önskade få ökat               

inflytande för att anpassa datorteken efter lokala behov. Kommunernas önskemål tycks ha            

tagits i beaktning. 1999 får kommunerna ökat ekonomiskt ansvar för datorteken och övertar             

ägandeskapet för den tekniska utrustning som AMS upphandlat och köpt in till datorteken.  44

När datorteksverksamheten decentraliseras sker även en förskjutning i makten att          

formulera vad och vem datorteken är till för; vems behov de ska fylla och hur detta behov ser                  

ut. Allteftersom att kommunen får mer kontroll över verksamheten, differentieras den. Den            

föreställda deltagarens behov och den insats som därav ska följa bryts upp och specificeras.              

Problemet som Datortek City ska bemöta kan förstås som “låg IT-kompetens”. Lösningen            

som följer är att om deltagarna (genom datakörkortet) kan bevisa att de innehar denna              

kompetens uppnås anställningsbarhet. Detta kan kontrasteras mot den problemformulering         

som Datortek Gottsunda ska svara mot. Här beskrivs deltagarna som handlingsförlamade,           

soffliggande och måste regleras genom en kontrollinstans. 

Det sker alltså en förändring där deltagarmålgrupperna kategoriseras och         

differentieras utifrån geografiska parametrar, vilket leder till att målsättningen för deltagarna i            

det rasifierade området Gottsunda utkristalliseras till att de ska aktiveras och kontrolleras bort             

från att vara handlingsförlamade soffliggare, medan deltagarna tillhörande datortek City          

40 ECDL, European Computer Driving Licence, ett certifikat för grundläggande datorkunskap. 
41 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun”  s. 19. 
42 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 21-22.  
43 “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen”. 
44Arbetsmarknadsstyrelsen, enheten för Arbetsmarknadsprogram,  dnr. AP 97-3940-23, PM Från AMS till 
regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet, “Vidareutveckling av Datorteksverksamheten fr.o.m. 1 januari 
1999” s. 1-2. 
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uppmuntrades till ta ett datakörkort som bevis på IT-kompetens. Utan att åberopa ett kausalt              

samband mellan det skiftande styret och datortekets differentierade utveckling är det möjligt            

att konstatera att förändringen har skett.  

Deltagarnas förmodade “passivitet” och datortekets reglerande funktion är inte helt          

unika för Gottsunda, vilket kommer att diskuteras närmare i nästkommande kapitel. Att            

beskriva sin verksamhet i dessa ordalag (datorteket som “kontrollinstans” och deltagarna som            

“soffliggare”) sticker dock ut. I sammanhanget kan det även vara värt att nämna den i               

materialet unika anmärkningen från en deltagare vid datortek Gottsunda som i en utvärdering             

uttrycker vikten av att handledarna bemöter deltagarna “med respekt som vuxna människor”.           

  45

Att det finns variationer bland de anslutningar som utgör anställningsbarhetens          

tillblivande behöver inte vara ett problem för förståelsen för hur anställningsbarhet görs. Då             

artikulationen förstås som en ständigt pågående process där olika anslutningar förbinds i ett             

konstant tillblivande innebär det att anställningsbarhetens artikulationsprocess även kan         

förstås som kontextuellt differentierad över tid, samtidigt som den gör sig begriplig som en              

helhet av sammansättningar. Ur detta perspektiv är inte heller den anställningsbarhet som ska             

åstadkommas vid datorteket i Gottsunda mindre riktig än den vid Datortek city; det finns så               

att säga ingen anställningsbarhet som föregår datorteket. 

Det motsägelsefulla fenomenet ett datortek utan datorer kan tjäna som utgångspunkt           

för att ytterligare utforska datortekets ontologi. Detta, återigen, utan att se till paradoxen som              

ett problem (ett dåligt datortek, eller i aristoteliska termer: ett i sin potential orealiserat              

datortek) är det möjligt att söka förstå den ur ett produktivt perspektiv; vad var det som gjorde                 

tennishallen i Gottsunda till ett datortek? 

Varde datortek; och det vart datortek 

Var det inte i själva verket samma princip som gjorde “jobbsökaraktiviteter” till en del av               

datorteksverksamheten som även möjliggjorde datorteket utan datorer? Principen om det          

performativa handlandets kraft.  

Datortekets uppståndelse sker i samband med det fattade beslutet (varde datortek!)           

och bekräftas sedan genom semiotiska uttryck och handlingar. Människorna som begav sig            

45 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 22. 
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dit gjorde det för att beträda datorteket, de agerade efter (eller bröt mot) datortekets ramar och                

regler. De tilldelades rollen som deltagare och handledare, de läste datortekets texter och             

sökte tillsammans tyda dess mening för att sedan sträva efter att följa dess bud. Brukandet av                

enhetliga symboler såsom datortekslogotypen användes för att märka ut platsen och dess            

tillhörande studiematerial. Om reglerna bröts av någondera av parterna följde repression           

genom indragna bidrag och uteslutning ur gruppen. I alla dessa handlingar, utförda i             

samförstånd och på den avgränsade platsen, existerar datorteket.  

Fenomenet datortek präglas av den inneboende motsättningens logik. Att balansera          

budgeten för insatsen, där dyra datorinköp kanske behövde kompenseras med låga           

lokalkostnader, är ett av villkoren för datorteket varande. Istället för att se datortekslokalerna             

som ett tecken på en bristande realisation av visionen på policynivå, kan de förstås som               

rationella val i förhållande till vad som där skulle åstadkommas. Syftet med att anta ett sådant                

perspektiv är inte att hävda det rationella och rimliga i att låta människor sitta i slitsamma                

arbetsställningar i syrefattiga lokaler. Det blir däremot ett sätt att förstå hur datorteket utan              

datorer kunde vara möjligt. 

När datorn placeras i den tomma skollokalen och datorteket uppstår fylls ett tidigare             

tomt, dött utrymme med aktivitet och framtiden flyttar in. Den framtidsvision som datorteket             

laddas med motsägs inte av den åldrande interiören; genom datorn flyttas rummet i tiden. Det               

räcker med att rummet associeras till datorn, vilket sker i tennishallens utnämnande till             

datortek, för att denna förflyttning ska ske.  

Aktiviteterna som utförs i det datorlösa rummet fogas konceptuellt samman med den            

övriga datorteksverksamheten och är en oumbärlig del av helheten. Den anställningsbarhet           

som där görs är således inte så frånkopplad det som tidigare kallats IT-kompetens som man               

först kan tro. Men det sätter också fingret på ett annat av datortekets signum: datorteket som                

en simulerad arbetsplats där långtifrån allt handlar om att behärska ordbehandlingsprogram           

och Excel.  
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3. Datorteket som simulerad arbetsplats 
“Det finns ju dom som inte vill ha nya kompisar!!” - så lyder en kommentar som står                 

antecknad på en sammanställd deltagarutvärdering genomförd vid Datortek Öster. De          46

dubbla utropstecknen som avslutar meningen ger intrycket av att kommentaren är skriven i             

affekt. Att inte vilja ha några nya kompisar framstår närmast som en provokation. Men vad är                

det som provocerar? Varför är det problematiskt att inte vilja ha nya kompisar, och på vilket                

sätt är det en angelägenhet för ett datortek? Denna del av undersökningen är en fördjupning i                

hur den mänskliga interaktionen var organiserad vid datorteket, de relationer som skulle            

etableras, vilket beteende som var önskvärt respektive problematiskt, samt hur detta kan            

förstås som en del i artikulationen av anställningsbarhet.  

Gruppövningen 

I en rapport från Datortek Öster kan man under rubriken “Mål nummer 1” läsa att               

verksamheten syfte är “att utveckla metoder för att ge arbetssökande verktyg för att få rätt               

arbete och utbildning- öka deras anställningsbarhet”. Nedanför denna målformulering är en           

pratbubbla från word art utplacerad, vari budskapet: “Viktigt att tillhöra en gemenskap” står             

skrivet. Det tycks alltså som att anställningsbarheten är intimt förknippad med           47

(grupp?)gemenskapen.  

Men gemenskapen är inte något som bara uppstår av sig själv; den måste iscensättas              

och tränas fram. Inom datorteket arbetar man i stor utsträckning med olika metoder och              

övningar där “gruppen” sätts i centrum. Man beskriver exempelvis hur “de gruppövningar            

som används i projektdelen är samtliga, med något undantag, av typen ‘grupp lyckas bättre än               

individen’, dvs en grupp som når fram till bättre och mer heltäckande resultat än en individ”.                48

Ett exempel på en sådan övning kallas “Hus, träd, hund” vilken beskrivs som en “ritövning               

som kroppsligt förmedlar känslan av grupprocessen”. En annan metod som användes för att             49

framkalla känslan av grupp, och som återfinns på flera av datorteken i Uppsala, är en övning                

som kallas “klipp- och klistra”. Den beskrivs som “en presentationsövning innefattande ett            50

46 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster, onumrerad bilaga. 
47 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster s. 1. 
48 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från  Datortek Johannesbäck s. 3-4. 
49 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från  Datortek Johannesbäck s. 4. 
50  se exempelvis “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapporter från Datortek Öster och 
Johannesbäck där denna övning beskrivs utförligt. 
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stort ark per 4 deltagare, gamla veckotidningar och alltid färre saxar och limtuber än vad som                

finns grupper. (Detta är medvetet, då det ger deltagarna ytterligare möjlighet till en första              

kommunikation)”. Den fingerade materialbristen fungerar således som incitament till         51

interaktion mellan deltagarna, i syfte att åstadkomma “gruppen”.  

På Datortek Öster ligger denna övning under det block som kallas “Teamträning”. Där             

finns även fler exempel på olika typer av gruppcentrerade övningar, och hur dessa aktiviteter              

motiveras.  

 

Teamträning har varit det genomgående temat under hela den första veckan. Dels för att              

göra gruppen så självgående som möjligt att de förmår att tillgodogöra sig den             

självstudieteknik som projektet bygger på. Dels för att medverka till att målet ‘social             

samvaro med andra i samma situation’ skulle uppnås. Teamträningen har innehållit en            

‘lära-känna-varandra-övning’ som vi kallar ‘klipp och klistra’, en hel del samarbetsövningar           

med påstående[n] som gruppen haft att ta ställning till och avslutas med att alla byggt drakar                

som sedan provflugits ute på fålhagsfältet.   52

 

Likt övningen “Hus, träd, hund” vilken “kroppsligt förmedlar känsla av grupprocessen”           

involveras alltså även kroppen i gruppskapandet. De kroppsliga aspekterna av gruppen           

aktualiseras även genom att flera av datorteken har gemensam fysisk träning på schemat.             53

Träningen associeras ibland till “hälsa” men fungerar alltså även som en social aktivitet. I              

dokumentationen om datorteken från AMS står inget att läsa om att datorteken skulle arbeta              

med denna typ av fysiska aktiviteter. I Uppsala tycks praktikerna har växt fram på lite olika                

sätt vid de olika datorteken. På Datortek Husbyborg är det deltagarna själva som har              

efterfrågat gemensam träning, medan man på Öster i vart fall tycks ha genomdrivit             

drakflygandet från ledningshåll. Efter stycket som citeras ovan skriver man nämligen att            54

“[d]en senare delen har inte uppskattats av alla och och framför allt har man haft svårt att                 

förstå meningen och avsikten med övningen - också en del handledare har ställt sig              

kallsinniga”.  55

51 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från  Datortek Johannesbäck s. 2. 
52 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Öster s. 3.  
53 Uppsala kommun, protokoll från kommunstyrelsen, dnr KS 1999:0979, Bilaga 3. 
54 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Husbyborg, s. 2.. 
55 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Öster s. 3.  
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Även i den del av verksamheten som kallas “jobbsökaraktiviteter” arbetar man med            

olika gruppskapande metoder. För att deltagarna ska uppnå “arbetsmarknadskunskap”         

används exempelvis “Framtidsspelet”, som går ut på att  

 

[...] tillsammans i smågrupper teckna ned sin bakgrund och drömmar om framtiden. Till             

hjälp har man skaffat ett spel om framtiden som tar upp olika omvärldsfaktorer och hur               

de kan påverka den egna framtiden. Efter dessa övningar har ungdomarna ett brett             

framtidsperspektiv för att tillsammans med handledarna arbeta fram handlingsplanen.  56

 

Övningen ska sedermera resultera i att “deltagarna ska lära känna varandra och sig själva              

(sic)”. Arbetsmarknadskunskap förefaller alltså kopplas till en slags självkännedom som          57

även den ska uppnås genom gruppgemenskapen. 

Arbetsdagen 

Även den tidsreglerande aspekten av datorteket kan förstås som en del av skapandet av              

gruppen. Den tidsenhet som fungerar som en viktig referenspunkt för datorteksverksamheten           

är arbetsdagen. I den promemoria som lades fram till AMS där datortek för första gången               

nämndes som förslag kan man läsa att “ADB-utbildningen” bör förläggas till halvtid medan             

resterande tid ska ägnas åt jobbsökande eller andra typer av jobbsökaraktiviteter. Det ska             

således finnas ett program som täcker hela arbetsdagen” , skriver man. Promemorian ger            58

även förslag på hur detta schema kunde utformas: 

Tanken är alltså att det i princip ska finnas Datortek/aktivitetscentra i varje kommun där              
ungdomarna på förmiddag (08.00-12.00) respektive eftermiddag (13.00-17.00) får en         
grundläggande ADB-utbildning och lär sig använda moderna program inom         
ordbehandling, kalkyl och databas samt avslutar med ett specialarbete inom ett intressant            
tillämpningsområde. Resterande delen av dagen ska alltså fyllas med andra aktiviteter           
enligt ovan.   59

 

56 Observera att datorteksverksamheten under det första året endast riktade sig till ungdomar, men att den sedan 
öppnades även för andra grupper, se fotnot 14. Uppsala kommun, Skolförvaltningen, Nämnden för frivillig 
utbildning, årsberättelser och verksamhetsberättelser, ur vol. E1:45, dnr. 1996: 265 050, “Datorteken i Uppsala: 
Planering-start-verksamhet, januari 1995-juni 1996”, s. 8. 
57  “Datorteken i Uppsala: Planering-start-verksamhet, januari 1995-juni 1996”, s. 8. 
58 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria, s. 2-3. 
59 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, Promemoria s. 3. 
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Datautbildningen sätts alltså som datortekets primära syfte, men i och med betonandet av hur              

den “resterande dagen ska fyllas” får framgår det att denna strävan efter aktivitet är viktig i                

sig. Man kan återigen påminna sig om att detta alltså är det första beslutsgrundande              

dokumentet som rör datortek och att en inte obetydlig andel av denna text berör just               

tidsreglering på detaljnivå. Den tidsreglerande funktionen hos datorteket bör således förstås           

som medveten och betydelsefull. 

På Datortek Öster beskriver man hur man genom “kontrollerad närvaro” och en            

“arbetsliknande struktur på dagen” ökar just “aktiviteten” hos deltagarna. Även vid Datortek            60

Gottsunda användes som bekant termerna “soffliggare” och “passiv” för att beskriva           

deltagarna, vilka ansågs behöva aktiveras genom datorteket som “kontrollinstans”. Det är           61

alltså möjligt att göra en koppling mellan tidsreglering och att frambringa aktivitet; den             

passive låter timmarna gå, medan den aktive är effektiv och produktiv. Men aktivitet förstås              

inte endast som en förutsättning för produktivitet, det utgör ett självändamål. 

Att arbetslöshet kopplas samman med passivitet i en arbetsmarknadspolitisk diskurs          

har undersökts och kommenterats i åtskillig tidigare forskning. I antologin Social           

exkludering: Perspektiv, process, problemkonstruktion (2016), skriver Tobias Davidsson        

under rubriken “Aktivering till anställningsbarhet” att “aktivering av arbetslösa är den           

viktigaste tekniken inom det tidiga 2000-talets arbetslinje. [...] Syftet med aktiveringen är att             

arbetslösa individer ska göra sig ‘anställningsbara’ på arbetsmarknaden.” I avhandlingen          62

Den sjuka arbetslösheten: Svensk arbetsmarknadspolitik och dess praxis 1978-2000 gör Julia           

Peralta observationen att arbetsförmedlingens beskrivning av arbetslösa som just “passiva”          

innebär en medikalisering av personliga egenskaper. Passiviteten blir så ett sjukdomstillstånd           

som både orsakas av, och orsakar, den egna arbetslösheten. Även genom det senare             63

begreppet “utanförskap” upprättas en dikotomi mellan det passiva utanförskapet och det           

aktiva arbetslivet.   64

60 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster s. 1. 
61 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 16. 
62 Tobias Davidsson, “Är arbete inkluderande - ett kritiskt perspektiv…”, i Social exkludering: Perspektiv, 
process, problemkonstruktion, red. Frida Petersson och Tobias Davidsson (Lund, 2016). s. 67. 
63 Julia Peralta Prieto, Den sjuka arbetslösheten: Svensk arbetsmarknadspolitik och dess praxis 1978-2000 
(Uppsala, 2006), s. 116. 
64 Miranda Cox, Utanförskapets makt: En undersökning av hur begreppet utanförskap används och 
motiverar politisk handling, kandidatuppsats, (Uppsala, 2013). 
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Det är alltså möjligt att förstå datortekets simulering av en aktivitetsfylld arbetsdag            

som en form av träning för den passive arbetslöse att bli aktiv och därmed anställningsbar. Att                

frambringa aktivitet är dock inte den enda funktionen som datortekets tidsreglering kan ha.             

Genom att ett schema upprättas som fyller en arbetsdag formas en syssla - datoranvändning,              

som gruppen ägnar sig åt samtidigt och tillsammans. Datortekets tidsreglering bör således            

även kunna förstås som en del i skapandet av gruppen.  

Att sammanfoga datorteksverksamheten enligt den gemensamhetsskapande,      

tidsreglerande principen var inte oproblematiskt. Ett dilemma som flera datortek beskriver är            

svårigheten att finna en arbetstakt som passar den heterogena gruppen deltagare samtidigt.            

Vissa deltagare kände sig begränsade av att arbetstakten begränsades av dem med låg             

datakunskap, medan andra upplevde tempot som alltför högt. Under åtminstone det första            65

året delade deltagarna på datorerna och fick sitta två och två vid varje dator. Nämnden för                66

frivillig utbildning i Uppsala kommun beskriver förfarandet som “en pedagogisk omöjlighet”,           

men som ändock måste följas då “detta var påbudet från AMS”. I rapporten om datorteken i                67

Uppsala från år 2000 framgår det att verksamheten vid Datortek City tycks ha varit mer               

individualiserad, men att man vid Datortek Gottsunda fortfarande strävade efter det           68

gemensamma datoranvändandet. Detta trots att det upplevs gå ut över deltagarnas lärande:  

 

Alla deltagare jobbar på samma nivå. Vilket upplevs stressande både för den som måste              

vänta och för den som inte hinner med. Det vore bättre att dela gruppen utifrån               

förkunskaper. Deltagarna har föreslagit detta men handlederna är ovilliga eftersom de vill            

att det ska vara en aktivitetsgrupp.   69

 

Det görs alltså stora ansträngningar, som inte alltid tycks vara de mest praktiska, för att               

gruppen ska skapas genom datorteket. 

Självstudiernas dialektik 

Datorteket rymde dock inte bara gemensamhetsskapande praktiker. För samtidigt som det           

alltså gjordes påtagliga ansträngningar för att kollektivisera datorträningen byggde den          

65 Se t. ex. “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Gottsunda s. 8. 
66 “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen”. 
67 “Datorteken i Uppsala: Planering-start-verksamhet, januari 1995-juni 1996” s. 5. 
68 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 9-10. 
69 “Utvärdering av datorteken i  Uppsala kommun” s. 22. 
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fortfarande i hög grad på självstudier. Detta pedagogiska grepp stod inte heller det utan kritik:               

“[d]et visade sig ganska snart bli problem med motivationen om man enbart ska arbeta på               

egen hand”, skriver Nämnden för frivillig utbildning i verksamhetsberättelsen för datorteken i            

Uppsala, och konstaterar att “[d]eltagarna förväntade sig mer gemensamma genomgångar          

[...].” För att möta denna reaktion hos deltagarna konstruerades självtester i syfte att öka              

motivationen. Datortekets självtester fungerar alltså som teknologier genom vilka deltagarna          70

kan få syn på sig själva. På så sätt ges de möjlighet till såväl självreflektion som                

självreglering. Andreas Fejes visar i sin foucauldianska analys av studievägledning hur ett            

viktigt moment är den självreflexiva bekännelsen till studievägledaren:  

 

Subjectivity is being shaped and fostered in a situation of freedom where the individual is               

encouraged to make choices based on reflection. [...] [T]o reflect is to be active; and through                

reflection, a modification of behaviour is expected. Thus, reflection is a central discursive             

concept (idea) that discursively shapes subjectivity”.  71

 

Självtesterna bör således kunna förstås som att de producerar den anställningsbare som            

subjektsposition. Den anställningsbare som tar ansvar för sitt eget lärande och har förmågan             

till den sortens meta-lärande som kan kännas igen från idén om det livslånga lärandet. 

Men dessa individualiserande exerciser tycks även vara intimt sammankopplade med          

idén om gruppen. “Gruppen är starkare än individen” säger man, och det är med              

gemensamma övningar som självkännedomen ska uppnås. Ibland ser gruppen ut att vara en             

förutsättning för individens självständiga arbete. Gruppen (“teamet”) ska vara “så självgående           

som möjligt att de förmår att tillgodogöra sig den självstudieteknik som projektet bygger på”              

skriver som bekant Datortek Öster. Gruppen utgör därmed en förutsättning för det            

självständiga lärandet. De individfokuserade praktikerna befinner sig inte i ett destruktivt           

motsatsförhållande till gemensamhetsskapandet utan bör alltså kunna förstås som enheter som           

bildas i en gemensam, dialektisk tillblivandeprocess genom datorteket. När idén om gruppen            

artikuleras, blir även det enskilda subjektet i gruppen, den anställningsbare, till. 

70  “Datorteken i Uppsala: Planering-start-verksamhet, januari 1995-juni 1996” s. 7f. 
71 Andreas Fejes, “To Be One’s Own Confessor: Educational Guidance and Governmentality”, British Journal of 
Sociology and  Education, Vol. 29, nr. 9 (november 2008), s. 660. 

 
23 

 
 



Teamets tillblivelse 

Genom termen “grupprocessen” understryks att gruppen är något specifikt som blir till genom             

datorteket. Den finns inte där från början och den är inte heller given. Den kräver även ett                 

personligt, känslomässigt engagemang och arbete från de inblandade. Arbetsmaterial         

manipuleras för att en särskild interaktion ska ske mellan deltagarna och åtskilliga övningar             

syftar till att deltagarna ska “lära känna sig själva” och de andra i gruppen. Att “inte vilja ha                  

nya kompisar” innebär därmed att en konflikt uppstår mellan datorteket och deltagaren.            

Vägrandet, och den följande reaktionen från datorteket synliggör ett icke-verbaliserat mål där            

datorteket, genom dessa övningar, iscensätter en specifik grupp.  

Denna grupp kunde bland annat ha som funktion att organisera och möjliggöra de             

disciplinerande självstudierna, och det begrepp som man använde för att benämna gruppen            

och de övningar som gruppen skulle realiseras genom var “teamet”. Genom “teamträning”            

skulle även deltagarna lära känna varandra och sig själva (likt hur man arbetade med              

“Framtidsspelet”) för att kunna bilda fungerande “projektgrupper” vilka då ska “ha           

förutsättning att arbeta produktivt”. Teamet var alltså inte endast närvarande i självstudierna,            72

utan fungerade som organisationsenhet även i de andra delarna av verksamheten.  

Som begrepp är dock inte “team” ett särskilt frekvent använt ord i relation till              

datortek, men däremot är det möjligt att dra kopplingar mellan den grupp (som ibland kallas               

team) som datorteket sökte realisera och idén om “teamet” inom “den platta organisationen”,             

som där den är en nyckelenhet. Det var under 1990-talet som idén om den ”platta               

organisationen” växte fram. I Teamworking and emotional labour in call centers (2004)            

argumenterar Antony Lindgren och Per Sederblad för att “teamwork” kan förstås som en             

strategi för att leda (och kontrollera) en arbetsstyrka i det nya klimatet på arbetsmarknaden. 

 

Teamworking is a managerial strategy for creating commitment in a work environment            

often characterized by intensive work and surveillance. In organizations with a relatively            

high degree of flexibility, with increased mobility of employees, and high customer focus,             

organizational commitment is an essential prerequisite for management. Employability in          

72  “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster, bilaga “Projektbeskrivning med 
kostnader fördelade på delmoment”. 
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the service sector reflects the use of normative expectations and organizational commitment            

as managerial tools.  73

 

Det organisationsengagemang (organizational commitment) som Lindgren och Sederblad        

hänvisar till är centralt i “den platta organisationen”. Det menar Sharon Beder som i Selling               

the Work Ethic: From puritan pulpit to corporate PR (2001) beskriver hur de anställda får               

inta rollen som en slags partners eller medskapare inom den nya organisationen: “The new              

worker is part of a team of people committed to company goals, contributing ideas and               

suggestions about how they can improve productivity and solve problems, coaching each            

other to work hard, supported and aided by the leaders and coaches.” De tidigare ”cheferna” i                

den gamla, hierarkiska organisationen ersätts av ”ledare”, och mellancheferna blir ”team           

leaders” eller “facilitators” (ung. “möjliggörare”). Teamledaren har en chefsposition utan att           

fungera som en traditionell chef. Den ska inte styra över gruppen, utan leda och guida den till                 

att medlemmarna i gruppen själva ska ta ansvar för arbetet utföra problemlösning.   74

Datorteket har också sina “team leaders”, nämligen handledarna. När man på AMS            

ska beställa utbildningsmaterial till handledarna ger man direktiv om att det “behandla hur             

man leder och stödjer projektarbetet och jobbsökandet samt vidare hur man integrerar detta i              

datorträningen [min kursivering]”. Även genom de principer om självstudier får handledarna           75

rollen som just “teamleaders”, snarare än som traditionella lärare. 

Även en annan aspekt av handledarrollen förefaller relevant i formerandet av teamet.            

Deltagarna var nämligen inte de enda som de facto deltog i datorteksverksamheten - även              

handledarna var i själva verket en slags datorteksdeltagare. Datorteken var organiserade som            

så att en kommunanställd programansvarig hade det övergripande ansvaret för kommunens           

datortek och under denne fanns sedan ett antal handledare vilka var de som ledde själva               

verksamheten vid datorteket och hade kontakt med deltagarna. En stor del av handledarna var              

dock inte anställda utan ingick i sin tur i ett annat arbetsmarknadspolitiskt projekt kallat              

Arbetslivsutveckling (ALU), alternativt i beredskapsarbete.   76

73 Antony Lindgren & Per Sederblad, “Teamworking and emotional labour in call centers” i Learning to be 
Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World', red. Christina 
Garsten & Kerstin Jacobsson, (Basingstoke, 2004), s. 172-173. 
74 Sharon Beder, Selling the Work Ethic: From puritan pulpit to corporate PR (London, 2001) s. 143 
75 Arbetsmarknadsstyrelsen, ADB-enheten, Dnr ADB 95-2915-06, bilaga 1, s. 2. 
76 “Datortek/Aktivitetscenter: Utgångspunkter inför länsarbetsnämndens överläggningar med kommunen”, s. 4. 
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Redan i den kategoriseringsprocess som föregick själva datorteksverksamheten        

artikuleras således anställningsbarhet. Genom att peka på ömsom den ena arbetslöse och            

utnämna den till handledare, ömsom den andra och göra till deltagare iscensätts teamet. På              

detta sätt fungerar denna praktik som en anslutning i anställningsbarhetsgörandet. 

För handledarna som ingick i ALU innebar det att de förväntades lägga 20 % av sin                

tid, alltså en arbetsdag i veckan, på att söka jobb och skulle under sin tid vid datorteket alltid                  

“stå till arbetsmarknadens förfogande”. Blev de erbjudna ett arbete var de således            77

förpliktigade att lämna datorteket. Detta ledde till att omsättningen av handledare vid            

datorteken var hög, något som uppfattades som mycket problematiskt. I Uppsala kommun            

beskrivs hur organisationsmodellen skapar stora svårigheter med att överhuvudtaget kunna ha           

handledare med IT-kompetens på plats: 

 
Datatekniker: Idag finns handledare med kompetens inom nätverk och för att rensa            
i programmen. Dessa personer är viktiga för att datorerna ska fungera. Tyvärr är             
det dessa personer som har lättast att få jobb och de försvinner med mycket kort               
varsel. Vill det sig illa står vi periodvis helt utan denna kompetens. De handledare              
som får dessa specialuppgifter måste vi kunna lita på att de har tillräcklig             
kompetens för uppgiften.  78

 
 

 
Denna typ av problembeskrivning om bristande kontinuitet i verksamheten, svårigheten att få            

in och behålla personer med IT-kompetens och arbetet med de ständiga nyrekryteringarna är             

exempel på problemformuleringar som återfinns i datortekutvärderingar på både kommunal          

och nationell nivå. Under våren 1996 uppstod det “kris på handledarfronten” då Uppsala             79

kommun var tvungna att rekrytera 20-15 nya handledare under endast en månads tid.             80

Flertalet kommuner försöker lösa problemen genom att terminsvis projektanställa handledare          

till datorteken. Detta ses dock inte alltid som en fullgod lösning. Angående situationen för de               

anställda handledarna skriver Nämnden för frivillig utbildning i en skrivelse till Uppsala            

kommunstyrelse att “deras [handledarnas] trygghet är knappast bättre än de arbetslösas som            

77 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Husbyborg, s.1. 
78 Uppsala kommun, Skolförvaltningen, Nämnden för frivillig utbildning, Diarieförda handlingar 1997 E1:63, 
“Ansökan om projektmedel ur Europeiska socialfonden mål 3 aktivitetscenter i datorteken” (tidigare dnr. 1996: 
103 110), s. 2. 
79 Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmarknadsprogram, dnr. AP 98-919-23, “Enkätundersökning utförd av 
kommunförbundet”,  s. 11.  
80 “Datorteken i Uppsala: Planering-start-verksamhet, januari 1995-juni 1996” s. X.  
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anvisas utbildning i datorteken”. Även detta kan förstås som en sammansättning i            81

artikulationen av anställningsbarhet som skedde genom datorteket.  

Iscensättandet av den platta organisationen 

Den sociala situation som upprättas vid datorteket delar som sagt utmärkande karaktärsdrag            

med det som kallas för den platta organisationen. Datorteket kan således sägas fungera som              

en simulerad arbetsplats där den platta organisationen iscensätts. Detta kan man dels se i talet               

om tidsreglering där arbetsdagen stod i centrum, men alltså även i hur den mänskliga              

interaktionen organiserades. På Datortek Johannesbäck beskriver man sin verksamhet som          

“en arbetsplats, deras [deltagarnas] arbetsplats. Personalen är deras kollegor - och ibland            

mentorer”, och betonar att datorteket “inte är en skola med auktoriteter”. Efter avslutad             

period vid datorteket ordnar man “ceremonier och avskedssmörgåstårta. [...] Alltså, som på            

vilken annan arbetsplats som helst”.  82

Det som av många inblandade i datorteksverksamheten upplevdes som ett problem,           

nämligen bristen på kontinuitet som följd av att handledarna ofta byttes ut var en planerad del                

av datortekorganisationen redan från början. När utbildningsmaterial skulle upphandlas av          

AMS ingick även handböcker utformade för handledarna. I kravspecificeringen i          

upphandlingen beskriver man att handledarna ska vara inskrivna i ALU och beredskapsarbete            

och att AMS därför förutsätter “en viss omsättning på handledarna”. Man skriver därefter att              

“[d]eras utbildningsmaterial måste vara så beskaffat att det snabbt kan inhämtas av nya             

handledare. Det ska vara enkelt, tydligt och pedagogiskt utformat. Det bör innehålla            

checklistor”.   83

Datorteket som simulerad arbetsplats imiterar alltså även den prekariserade         

arbetsmarknad som deltagarna och handledarna ska göra sig anställningsbara inför. Den           

fragmentariska tillvaro som tycks prägla datorteket behöver således inte förstås som ett            

misslyckande. I själva verket fyller det snarare en viktig funktion när den anställningsbare ska              

bli till. 

81 Uppsala kommun, skrivelse från Nämnden för frivillig utbildning till kommunstyrelsen, dnr. NFU-1999 0036 
101. 
82 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Johannesbäck s. 2. 
83 Arbetsmarknadsstyrelsen, ADB-enheten, dnr ADB 95-2915-06, bilaga 1, s. 2. 
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Denna slutsats tillstyrks även i AMS förslag till ett svenskt program för projekt som              

uppfyller ESF mål 3, där datorteket fanns som ett projektförslag. Under rubriken “Den             

tekniska utvecklingen ställer krav på bättre utbildning” kan vi följa ett resonemang kring hur              

den digitala tekniken förstås i relation till arbete, arbetets utformning och den nya arbetaren.              

”Anställda i framtidens företag”, vilka i programmet ställs i kontrast till industriarbeten och             

kontorsuppgifter, ”förväntas kunna ställa om sig oftare”. De utkrävs även förmågor såsom            

“samarbetsförmåga”, “flexibilitet”, “ansvarskänsla” och “självförtroende”. Dessa egenskaper       

fogas samman under termen “social kompetens”. Detta fokus vid särskilda personliga           84

egenskaper känns igen från den tidigare forskningen om anställningsbarhet, men här sätts de             

alltså dessutom i direkt relation till den digitala tekniken.  85

En övning så som “klipp- och klistra”, en aktivitet som kan framstå som apart från den                

verksamhet som ett datortek ska bedriva sätts i och med detta i ett nytt ljus. Ur detta                 

perspektiv kan övningen förstås som en performativ akt där gruppen, teamet, blir till och där               

“social kompetens” formuleras och ingår i artikulationen av anställningsbarhet. Även          

aspekten “hälsotillstånd” nämns av AMS som en del i den “sociala kompetensen”. De             

gemensamma (ofta hälsofrämjande) fysiska aktiviteter som datorteksdeltagarna fick ägna sig          

åt skulle således även de kunna förstås i ljuset av en slags social kompetens.  

 
  

84 Protokoll Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen, 1995/1, 1995-01-27, Ärende 5, bilaga 2, Programförslag för 
Europeiska socialfonden mål 3. 
85 För vidare läsning om flexibilitet i anställningsbarhetsdiskursen se Christina Garsten, “‘Be a Gumby’: The 
political Thechnologies of Employability, i Learning to be Employable: New Agendas on Work, Responsibility 
and Learning in a Globalizing World, red. Christina Garsten & Kerstin Jacobsson,  (Basingstoke, 2004). 
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4. Känslan av anställningsbarhet 

Känslornas funktion 

Precis som det inledande citatet från föregående kapitel (“Det finns ju dom som inte vill ha                

nya kompisar!!”) tyder på är de medverkandes känslor av vikt i datorteksverksamheten.            

Känslor tycks ha en betydande funktion när gruppen (teamet) ska formas, där handledare och              

deltagare tilldelas olika roller för att simulera en arbetsplats.  

Datorteket som arbetsmarknadspolitisk åtgärd motiverades visserligen med uttalanden        

om att “en massiv satsning på sådan ADB-utbildning skulle ligga väl i linje med ambitionen               

att utveckla Sverige till ett ledande land inom informationsteknologin” och att de hade som              86

syfte att “möta den ökade efterfrågan på modern IT-kunskap i samhället”. Men trots denna              

typ av återkommande formuleringar om ambitionen att datorteken ska stärka en för samhället             

nödvändig IT-kompetens finns det en påtaglig avsaknad av uppföljning vad det gäller denna             

målbild. Vad som däremot ges stort utrymme i form av övningar och utvärderingar är alltså               

känslor, eller emotionell kompetens.  87

Att studera hur känslor fungerar i ett specifikt historiskt sammanhang är inte            

okomplicerat. Hur kan man veta vad en enskild människas innersta känslor var och hur skulle               

dessa kunna studeras? Vad som eftersträvas i den här undersökningen är dock inte att i första                

hand ta reda på hur exempelvis deltagarna eller handledarna kände i kontakten med             

datorteket, utan vilken funktion känslor hade i artikulationen av anställningsbarhet. Vilka           

känslor skulle den anställningsbare känna och hur regleras detta genom datorteket?  

Eva Illouz använder de bourdieuinspirerade begreppen “emotionella fält” och         

“emotionellt habitus” för att ringa in det hon kallar “emotionell kompetens”: 

 

De emotionella fälten fungerar inte bara genom att skapa och vidga det patologiska fältet              

genom att varufiera det emotionella fältet, utan även genom att reglera tillgången till nya              

former av kulturell kompetens, som jag betecknar som ‘emotionella’. [...] Liksom kulturell            

86 Protokoll, Arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen,  1994/11, 1994-12-15, ärende 3, promemoria 
“Datortek/Aktivitetscentra i varje kommun” s. 1. 
87 Emotionell kompetens ligger nära det som kallas känslomässigt arbete (emotional labor). Detta fenomen har 
undersökts av bland andra Antony Lindgren och Per Sederblad i “Teamworking and emotional labour in call 
centers” i Learning to be Employable: New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing 
World', red. Christina Garsten & Kerstin Jacobsson, (Basingstoke, 2004). Studien behandlar dock inte 
emotionell kompetens i relation till anställningsbarhet specifikt utan fokuserar på teamets funktion som stöttande 
och reglerande i det känslomässiga arbetet.  
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kompetens kan emotionell kompetens omsättas i sociala fördelar, såsom avancering i           

yrkeslivet eller socialt kapital.  88

 

Med utgångspunkt i denna förståelse för emotionell kompetens kommer således fokus att            

riktas mot datortekets känslomässiga sida. Vilka känslor ansågs önskvärda respektive          

problematiska? Hur tog det sig uttryck, och hur kan de förstås i relation till den               

anställningsbare? 

Kvantifiering av känslor 

Att känslorna var av vikt vid datorteket märks inte minst genom upptagenheten vid att söka               

kvantifiera dem. När man 1997 genomförde en rikstäckande utvärdering av datorteken var ett             

av områdena som skulle undersökas hur väl datorteken lyckats frambringa särskilda känslor            

hos deltagarna. Närmare bestämt handlar det om att undersöka hur deltagarnas “självkänsla”,            

förmåga till “eget ansvar” och ”förutsättningar att få jobb” har förändrats under tiden vid              

datorteket. En tabell ställs upp som visar hur kommunerna bedömer deltagarnas uppnådda            89

känslor. 

 

 
Bild 1.  90

 

Genom att välja ut dessa kategorier och kvantifiera dem enligt ovanstående tabell sätts fokus              

såväl på vikten av känslor i sig, samt att det tydliggör vad den emotionella kompetensen som                

88  Eva Illouz, “Lidande, emotionella fält och emotionellt kapital”, Fronesis, 2016: 44-45, s. 99f. 
89 Svenska kommunförbundet, dnr: 1997/3298, onumrerad bilaga, s. 13. 
90 Svenska kommunförbundet, dnr: 1997/3298, onumrerad bilaga, s. 13. 
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datorteket ska att frambringa innebär. Ökad självkänsla och förmåga att ta eget ansvar             

(ansvarskännande?) länkas direkt till deltagarnas förutsättningar att få jobb.  

Man kan även fråga sig om den sistnämnda kategorin bör förstås som en form av               

emotionell kompetens. Är det i själva verket känslan av förbättrade förutsättningar att få ett              

arbete som utvärderas? Möjligtvis. Utvärderingen innehåller tämligen detaljerad statistik över          

andel avbrott som skett till följd av att deltagare börjat arbeta eller studera, samt hur stor                

andel av deltagarna som efter tiden vid datorteket gick vidare till fortsatt arbetslöshet eller              

andra åtgärdsprogram. I vilken omfattning deltagarna ökade sina möjligheter till anställning           91

har således redan besvarats empiriskt. Att därefter låta kommunerna uppskatta          

“förutsättningarna att få jobb”, samtidigt som detta sätts i relation till självkänsla och             

ansvarskännande, leder läsaren av rapporten till att tolka resultatet om anställningsbarhet i en             

känslomässig kontext. 

Om så är fallet är det inte unikt när det kommer till datortek och känsloreglering. I                

Uppsala görs även lokala kvantitativa utvärderingar av deltagarnas känslor. På Datortek Öster            

låter man deltagarna svara på en enkät där stor vikt läggs vid deltagarnas känslor, under och                

efter tiden på datorteket. 

 
Bild 2.  92

 

I enkäten ställs alltså följande kategorier känslor upp: “gladare/nöjdare”, “hoppfullare”, “mer           

motiverad”, “ökat självförtroende - säkrare”, “ledsnare”, “alldeles uttråkad”, “likgiltig”, och          

“osäkrare”. Av uppdelningen i två kolumner att döma bör man kunna dra slutsatsen att de               

första fyra uppfattas som positiva medan de senare fyra är negativa.  

91 36 % hamnade i öppen arbetslöshet och 20 % i nya åtgärdsprogram. Svenska kommunförbundet, dnr: 
1997/3298, onumrerad bilaga, s. 12. 
92 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster, s. 21. 
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Att peka på att man på datorteket utvärderar huruvida dess deltagare har uppskattat             

verksamheten och lämnat den med goda erfarenheter är inte den huvudsakliga poängen här.             

Vad däremot är värt att fästa uppmärksamheten vid är själva behovet av att specificera vilka               

känslor som ska uppnås samt vilka dessa känslor är. Att de skiljs ut på detta sätt och ges så                   

pass mycket utrymme visar att de var viktiga när anställbarhet skulle uppnås. Att känna              

självförtroende, vara hoppfull och motiverad blir så en del av den emotionella kompetens som              

krävs vid anställningsbarhet.  

Datorn som känsloredskap 

Fokus vid känslor och emotionell kompetens kan även kopplas mer direkt till själva datorn.              

När en deltagare vid Datortek Gottsunda i en enkätundersökning skriver “har under denna tid              

lärt mig en hel del om datorer. Rädslan har försvunnit och en nyfikenhet har väckts.” lyder                

datortekets kommentar på deltagarens utsaga: “att rädslan för datorer har försvunnit, betyder i             

sig mycket för självkänslan då man söker arbete, det är dessutom kul om man har väckt                

intresse för vidare arbete med datorer”. Deltagaren betonar hur den har “lärt sig en hel del                93

om datorer”, men det som man från datortekets sida väljer att lyfta fram är hur den övervunna                 

rädslan ska leda till ökad självkänsla i samband med jobbsökande. (“förutsättningar att få             

jobb”?). 

Även när momentet “praktisk data” ska utvärderas är det tydligt hur datakunskapen            

värderas genom deltagarnas uppnådda känslor då en kommentar på rapporten lyder ”man får             

här bekräftelse om sina kunskaper då det här arbetas med tillämpning av datorer”. Det är               94

alltså känslan av bekräftelse som de inhämtade kunskaperna ger som lyfts fram, vilket i sin               

tur skulle kunna tolkas som en del i ledet mot “självförtroende”. För visst kan man föreställa                

sig andra formuleringar som skulle lägga mer fokus vid datorkunnandet. Om det var detta              

man prioriterade hade exempelvis en beskrivning kunnat vara att momentet tränar deltagarna            

i applicerad datorkunskap, eller att det låter deltagarna jobba med problemlösning utifrån            

sina inhämtade datorkunskaper. Men istället är det alltså känslan som datorn frambringat som             

sätts i fokus.  

Det finns även exempel på där datorteksverksamheten blir problematisk när den           

väcker fel sorts känslor. I de tidigare exemplen kopplas ofta “självkänsla” till            

93 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Gottsunda s. 8. 
94 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Gottsunda s.11. 
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datoranvändandet. Genom datoranvändande kan deltagaren uppnå självkänsla. Men datorn         

kan även ha negativ påverkan på självkänslan.  

 

Att arbetstakten upplevs vara för hög för många beror säkert på en lång tids passivitet,               

samtidigt som en väldig ‘hunger’ på livet plötsligt har väckts; ‘Man vill lära sig allt och det på                  

12 veckor’ - Här måste vi ibland gå in och bromsa så att deltagaren inte accelererar med                 

‘skuren’ självkänsla som följd.  95

 

Att deltagarna ska lära sig så mycket som möjligt om datorer underordnas här den              

känslomässiga aspekten. Exemplet illustrerar även tydligt hur det är handledarnas, och i            

förlängningen även datortekets, uppgift att leda och träna deltagarna till vissa känslor. Det blir              

en känsloträning i emotionell kompetens där datorn fungerar som träningsredskap.  

Just eftersträvan av känslan av självförtroende är återkommande vid datorteket. På           

Datortek Husbyborg tar man exempelvis in en idrottspsykolog som föreläsare för att            

deltagarna ska ägna sig åt “självförtroendeträning”, vilket beskrivs som att “skapa positiva            

mål och tänka positiva tankar”.  96

I denna illustration (Bild 3.), hämtad från Datortek Öster, kopplas än en gång             

känsloträningen till datorn. 

95 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Gottsunda s. 8. 
96 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Husbyborg s. 4. 
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Bild 3.  97

Bilden visar hur datorteket leder den håglöse, nedstämde, arbetslöse genom sitt program och             

formar denne till att bli aktiv, glad, energirik, och kanske även anställningsbar?). Metoderna             

som används för att åstadkomma detta är “mental träning”, “gemensam fysisk träning”,            

övningar i självkänsla och självkännedom (“vad kan jag? vad vill jag”). Men framförallt sker              

det, som det står i stort typsnitt över bilden, med “dataträning”. Datorträningen ges störst              

grafiskt utrymme, den sätts i centrum och framställs som att vara på samma nivå som den                

illustrerade deltagaren. Detta ger intrycket av att det är genom att passera genom             

datorträningen som dessa känslor ska uppstå. De andra övningarna illustreras genom ett            

separat block vilket sänks ned från ovan och ser därigenom ut att filtreras genom              

datorträningen.  

Precis som att det kunde bli problematiskt när fel känslor uppstod som följd av              

datorteksverksamheten kunde det även uppstå konflikter när datorn inte får fungera som            

känsloträningsredskap. Gång på gång betonas exempelvis vikten av att rätt information om            

datortekens verksamhet går till de arbetssökande som är potentiella datorteksdeltagare.          

Datortek Husbyborg skriver exempelvis under rubriken “Information till deltagarna” där          

datortekets externa kommunikation diskuteras att “denna information är helt nödvändig för att            

undvika att deltagare kommer första dagen till datorteket och säger sig ha blivit lovad en               

97 Uppsala kommun, protokoll kommunstyrelsen, dnr KS 1999:0979, Bilaga 3. 
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datakurs” samt att “dock händer det att någon enstaka deltagare ännu idag kommer med en               

förutfattad mening eller påstått löfte, om att få gå en datakurs.“ Det finns alltså en risk med                 98

att attrahera människor med ett alltför stort dataintresse och med en önskan om faktisk              

datorträning. På Datortek Öster understryks detta då man skriver att ”klipp/klistra och andra             

övningar svårt att få engagemang för, några är bara dataintresserade (sic)”. Här är det alltså,               99

paradoxalt nog, den  “dataintresserade” som blir ett problem för datorteket. 

 

 

  

98 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Husbyborg s. 1. 
99 “EU mål 3-projekt aktivitetscenter i datorteken”, rapport från Datortek Öster, onumrerad bilaga. 
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5. Teknik, arbete och den anställningsbara människan 
I denna avslutande del av uppsatsen kommer några av huvudpoängerna att sammanfattas och             

diskuteras. Om modus operandi i undersökningsdelarna kan beskrivas som en analys           

närliggande det empiriska materialet kommer vi här att lyfta blicken och utforska hur             

datorteket och den anställningsbare kan förstås i ett större samhälleligt perspektiv vad det             

gäller idéer om teknik, arbete och den arbetande människan.  

Datorteket och anställningsbarheten 

Med datorteket som studieobjekt är det en trevande artikulering av anställningsbarhet som            

framträder. Det var en mödosam process. Den anställningsbare uppstår inte från tomma intet             

eller som en direkt och naturlig följd av interaktionen mellan människa och maskin.             

Anställningsbarheten måste mejslas fram, inifrån och ut. Genom att studera datorteket som            

institution, de enskilda datortekens unika praktiker och rutiner, och genom reflektioner och            

ordval gjorda av de människor som stod datorteket närmast har denna process kunnat             

synliggöras på nära håll. Ett perspektiv som lätt kan tappas bort i den stora berättelsen om                

anställningsbarhet. I en sådan historia är det lätt att anställningsbarheten blir statisk och             

förutbestämd, när det i själva verket är något som förhandlas fram, människor (och maskiner)              

emellan.  

När “den anställningsbare” som subjektsposition står i fokus kan det dock vara lätt att              

glömma människan av kött och blod, personen med egna förväntningar och drömmar som             

hamnat på datorteket och “kroppsligen” skulle få erfara “känslan av grupprocessen”. Det            

motstånd som vi kan se skymtar av i materialet låter oss veta hur skört tillståndet av                

anställningsbarhet är. Med ett alltför stort intresse för det tekniska riskerar deltagaren att             

tappa fokus från de andra komponenterna av anställningsbarhet som helhetskonceptet          

datortek ska lära ut. Lusten att lära medför en risk till “bruten självkänsla”. Var den deltagare                

vid datorteket i Gottsunda som uttryckte en önskan om att bli bemött som en vuxen människa                

en av dem som egentligen ville ta ett datakörkort men som inte fick den möjligheten? Var det                 

ett brott mot datortekets regler (önskan om mer datortid) som ledde till sociala repressalier              

från handledarens sida? Hur gick det med deltagaren som “inte ville ha nya kompisar!!”, och               

för handledaren som var “kallsinnig” inför idén om att bygga och flyga drakar på ett fält                
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utanför stan? Bara faktumet att undersökningen har lett fram till en punkt där dessa frågor kan                

ställas visar på hur prekär anställningsbarhetens tillblivelse var.  

Det emotionella, digitala arbetet och varuproduktionen 

Vad vi har kommit att lära är också att datorteket hade med betydligt mycket mer än datorer                 

att göra (de kan till och med saknas). Den kunde fungera som redskap för att skapa en                 

arbetsgrupp, ett team, och den gavs förmågan att lära människor att känna känslan av              

anställningsbarhet. Datorn kunde även bli problematisk och hota ordningen vid datorteket.           

Den dataintresserade blir ett problem för datorteket då denne inte använder den på “rätt” sätt:               

som ett känsloredskap för att träna fram självförtroende och ansvarskänsla. Den som vill lära              

sig för mycket för snabbt måste hejdas; datorn riskerar nämligen att framkalla även motsatt              

effekt, “bruten självkänsla” om den missbrukas.  

Genom undersökandet av datortekets ontologi kunde vi dessutom se hur datorn           

tillskrevs kraften att bringa modernitet till det gamla och tomma. När datorn placerades i              

rummet fick den kraften att fungera som tidsmaskin och förvandla det gamla, döda rummet så               

att det plötsligt blir modernt och fyllt av framtidens potential i skapandet av anställningsbara              

individer. Tennishallen i Gottsunda blev plötsligt ett sådant rum.  

En invändning skulle kunna vara att dessa funktioner inte har med tekniken i sig att               

göra. Den fråga som jag då skulle vilja ställa är: vad är tekniken i sig? Den tekniska                 

utvecklingens historia tenderar att berättas teleologiskt. Tekniken determinerar        

levnadsförhållandena och samhällsordningen. Ramarna för det mänskliga handlingsutrymmet        

sätts av de teknologier som står henne till buds. Denna syn på tekniken kan beskrivas som                

fetischering: tekniken tillskrivs egenskaper som får dem att framstå som möjliggörande och            

determinerande i sig själva.   100

Att hävda teknikfetischism är dock inte detsamma som att totalt frikoppla den            

teknologiska utvecklingen från arbetets utformning. De två är uppenbart sammanflätade          

genom historien. Syftet är snarare att visa hur teknikfetischismen fungerar i sitt historiska             

sammanhang. I det kapitalistiska system som den digitala tekniken springer ur får den             

specifika implikationer på arbetet och varuproduktionen. Om detta skriver Franco “Bifo”           

Berardi i Den arbetande själen (2009).  

100 Alf Hornborg, Myten om maskinen: Essäer om makt, modernitet och miljö (Göteborg, 2010), s. 18. 
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Digitaltekniken banar väg för ett helt nytt perspektiv på arbetet. Till att börja med förändrar               

den förhållandet mellan att tänka ut något och att genomföra det, och därmed även              

förhållandet mellan arbetets intellektuella innehåll och dess fysiska genomförande. Manuellt          

arbete utförs i allmänhet förprogrammerade automatiska maskiner, medan det innovativa          

arbetet, det som faktiskt skapar värde, är mentalt.  101

 

Insikten om det mentala, innovativa arbetet som det värdeskapande arbetet behövs i            

begripliggörandet av den anställningsbarhet som artikuleras genom datorteket. Varför är det           

viktigt att bli vän med sin meddeltagare, sina potentiella framtida kollegor? Varför är känslan              

som datorn ska frambringa viktigare än kännedom om, och förmåga att, bemästra dess             

funktioner? Ett av svaren är att det mentala informationsarbetet kräver denna emotionella            

kompetens, den känslomässiga investeringen: 

 

Medan industriarbetare lade in mekanisk energi i sitt lönearbete enligt en depersonaliserad,            

repetitiv modell, använder högteknologiska arbetare sina särskilda kompetenser i, sin          

kreativa, innovativa och kommunikativa energi - det vill säga en stor del av av sin               

intellektuella kapacitet - i arbetet. Detta får till följd att företaget [...] blir det centrum som                

begäret riktas mot, föremålet för en investering som inte bara är ekonomisk utan också              

psykologisk.  102

 

Det är denna föreställning om arbete och vem som kan utföra det som träder fram genom                

datorteket. Den anställningsbare såsom den artikuleras genom datorteket kan således förstås i            

relation till idén om den högteknologiska arbetaren. Dina känslor och privata relationer står             

därmed i direkt förbindelse med din förmåga till värdeskapande arbete. Att bli anställningsbar             

innebär att vara beredd och förmögen att engagera hela sitt vara, sin själ i arbetet.  

Och sen då? 

Vad det innebär att vara anställningsbar är inte något självklart eller fastslaget. Detta gäller i               

två avseenden; dels då det är ett skört tillstånd som kräver en ständig aktivitet från den                

enskilde, det kräver engagemang och att olika personliga egenskaper tränas fram och            

101 Franco Berardi, Den Arbetande Själen (2009) svensk översättning (Hägersten, 2012), s, 96. 
102 Franco Berardi, Den Arbetande Själen (2009) svensk översättning (Hägersten, 2012). s, 100. 
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balanseras. Dels då det är ett flytande, kontextbundet koncept som ständigt står under             

förhandling. Att studera hur denna process har sett ut visar just detta.  

Liknande studier som denna, där det “stora” begreppet anställningsbarhet sätts i en            

konkret kontext och där det är den artikulerande processen som står i fokus kan naturligtvis               

göras i andra former och sammanhang. Ett liknande angreppssätt skulle exempelvis kunna            

vara funktionellt vad det gäller att analysera begreppet “humankapital” som kategori i det             

diskursiva möjliggörandet av den kunskapsbaserade ekonomin. Vidare studier skulle även          

kunna göras inom fenomenet “flexibilitet” på arbetsmarknaden. Hur har exempelvis          

teknologin “mobiltelefon” fungerat i formulerandet av “flexibilitet”?  

Genom denna typ av studier skapas ett utrymme att ifrågasätta tidigare fastslagna            

sanningar om vad tekniken, ekonomin, globaliseringen eller arbetsmarknaden kräver av oss.           

Dessa fenomen som framställs som att själva ha makten och förmågan att begära något, kan               

ges konturer, begripliggöras, historiseras och dekonstrueras. Det som är fast och beständigt            

kan således förflyktigas, vilket öppnar för att nya tillblivelser kan artikuleras och förverkligas.  

Tänk, var man kan hamna genom att ställa sig frågan “vad var ett datortek, och vad                

gjorde man egentligen där”?  103

 

 

  

103 :) 
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Förkortningar 

 
AMS  Arbetsmarknadsstyrelsen 

AMV  Arbetsmarknadsverket 

LAN Länsarbetsnämnd 

Af Arbetsförmedling 

AMI Arbetsmarknadsinstitutet 

ESF Europeiska socialfonden 

ECDL European computer driving licence 

ADB Automatisk/administrativ databehandling 

IT Informationsteknologi 
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