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Abstract 
 

This thesis focuses on the mass media cover of ”Smart textiles”. The Swedish”smart” textiles are 

developed in Borås and are a mix of ordinary textile and new technology.  I analyse the article 

with a text analysis method, looking at themes and the language’s propositions in focus. Context 

and the actors in the articles are also important in the analysis.  

Many women occur as developers of the new smart technical product, a field often knowed as a 

typical male subject. My theories were then focused on women and technology and the gender 

aspects. I also use theories about medial enthusiasm, and how media use to discuss and report 

about new technology. Optimistic visions about the smart textiles are common in the articles, also 

the local journalists and the local media. The smart textile’s main context is the region itself, and 

the smart textile is important for Borås local and regional development. Technology is an 

important asset in region development and smart textile technology in Borås is expected to create 

new job opportunities making Borås an attraction region to move to. 
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1. Inledning/ problemområde 
 

Själv kom jag först i kontakt med smarta textilier under min tid på Rydals museum där jag 

sommarjobbade under 2007. Under tiden jag var där visades en utställning om ”framtidens 

textilier”, den var väldigt interaktiv och uppmanade besökaren att vara delaktig. Exempelvis 

kunde man med hjälp av en hårblås blåsa på textil tills den ändrade färg av den varma luften. 

Dessutom kunde man koka upp vatten med vattenkokare och hälla i glas för att se hur duken 

under ändrade färg av temperaturen. Andra spännande tyger visades också, vilket bidrog till mitt 

intresse för ämnet. 

Textil har traditionellt ansetts vara ett kvinnligt område, och teknik ett traditionellt 

manligt område. I kommunen Borås har dessa områden smält samman i projektet ”Smart 

Textiles”. Där utvecklar man framtidens textilier, som är en kombination av konventionell textil 

och ny teknik. Intressant för mig har blivit att se hur smarta textilier framställs i media, i mitt fall 

tidningsartiklar eftersom media är en viktig del i hur andra människor uppfattar och har för 

inställning till ett visst ämne.  

Eftersom Smart Textiles projektet även innebär att knyta kontakter med företag, 

skolor och internationella samarbeten vill jag se om regional utveckling tas upp och blir viktig i 

artiklarna. Med tanke på den historiska framställningen av teknik vill jag även se hur genus 

framställs kring de smarta textilierna, och om tekniken fortfarande är könskodad.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur smarta textilier framställs i tidningsartiklar, framför allt 

kring frågor om regional utveckling, genus och teknik. 

 

Frågeställningar: 

Blir regional utveckling viktig i artiklarna och hur lyfter man fram det regionala? 

Får tekniken en könskodning i artiklarna och isåfall hur? 

Vad har journalisterna för inställning till smarta textilier och hur framställs det i artiklarna? 
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1.3 Urval 

 

För att få tag på artiklar använde jag mig av databasen Retriever (gamla mediearkivet) där jag 

använde mig av sökordet ”smarta textiler”. Med smarta textilier menar jag projektet Smart 

Textiles som finns i Borås men även smarta textilier i allmänhet och hur de framställs i svenska 

tidningsartiklar. Antalet sökträffar blev hela 104 stycken, förmodligen för att Retriever har med 

Borås Tidning i sitt register som dominerade med hela 43 stycken sökträffar.  

Dessutom använde jag mig av artiklar som publicerats på Smart Textiles projektets 

hemsida. Under ”sagts i media om smart textiles” fann jag ytterligare 106 träffar. Jag är medveten 

om att dessa kan ha blivit ”utvalda” för att spegla Smart Textiles så som de vill uppfattas men de 

är ändå viktiga för att besvara mina frågeställningar, vilket gör att jag anser dem viktiga.  

Jag sökte med samma ord i databasen ”Presstext”, som endast gav två användbara 

artiklar. Jag valde därför att inte ta med dem, eftersom jag ansåg att det varken skulle göra till 

eller ifrån i min uppsats. Trots det stora antalet sökträffar i Retriever och på Smart Textiles 

hemsida föll ändå mycket material bort på grund av olika anledningar. I Retriever sorterade jag ut 

artiklar som inte hade med sammanhanget att göra utan kanske bara innehöll ordet ”smart” eller 

”textil” utan att handla om smarta textilier. 

 När jag sedan gick över materialet från Smart Textiles hemsida, var det många 

sökträffar som inte var tidningsartiklar, utan istället radioprogram och filmsnuttar. Dessa 

sorterades bort tillsammans med artiklar jag inte kunde komma åt utan att ha en så kallad ”Cicion 

inloggning”. På Smart Textiles hemsida fann jag även dubbletter på tidningsartiklar från 

Retriever vilket även de sorterades bort. Eftersom jag har velat se hela tidsförloppet har jag inte 

valt bort något på grund av årtal, vilket innebär att artiklarna sträcker sig mellan 2001-2009. Det 

totala materialet jag studerat blev till slut blev 157 artiklar.  
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2. Metod  
 

Eftersom mitt material består av press har jag valt att göra en textanalys. Det finns många olika 

varianter av textanalyser beroende på vilka aspekter av texten man tycker är viktig att lyfta fram. 

Jag utgick från den strukturella textanalysen som lägger tyngdpunkt på textens innehåll och 

språkliga utformning. Det finns många sätt att se på dessa delar men den jag tyckte passade bäst 

var den ideationella strukturen på grund av att den tar upp teman, perspektiv och propositioner. 

Detta i kombination med en aktörsanalys tycker jag kompletterar de delar jag vill ha ut av mitt 

material.  

2.1 Teman 

 

Teman är de ämnen som tas upp i artiklarna. Gemensamt tema för alla artiklar är givetvis ”smarta 

textilier” men inom detta område finns det många olika teman som är intressanta att identifiera. 

Till min hjälp att lokalisera dem har jag delat in tidningsartiklarna i så kallade makro- och 

mikroteman. Makrotemat är det tema som dominerar hela artikeln och som man som läsare 

vanligast får reda på väldigt tidigt i artikeln, antingen genom rubricering eller i de inledande 

raderna. Ibland kan makrotemat vara svårt att utläsa, men oftast kan man ändå se något samband 

med hjälp av de olika mikrotemana så att man som läsare kan formulera ett makrotema utan att 

det är utskrivet.
1
  

 

200 000 kronor väntar i pris i den textila tävlingen Fiberrik, som nu drar igång för andra gången.  

Anmälan kan ske enkelt via Fiberrik.se. De flesta har nog allt som krävs för en ansökan i sin 

affärsplan, säger Ellinor Bokedal, projektledare för Fiberrik 2010.
2
  

 

Textutdraget ovan visar hur snabbt ett makrotema kan ge sig till känna. Makrotemat kretsar kring 

tävlingen Fiberrik i Borås och grenar sedan ut sig i olika mikroteman på olika nivåer, ibland så 

långt ner som till meningsuppbyggnad. I exemplet ovan skulle man då kunna se meningen 

”Anmälan kan ske enkelt via Fiberrik.se” som ett mikrotema på meningsnivå. Så djupt har jag 

inte gått in på artiklarna eftersom jag anser att det inte har betydelse för denna undersökning utan 

                                                 
1
 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s. 118 

2
 Brink, Ingemar. ”Fiberrik tävling ger 200 000 i prispengar”, Borås Tidning, 2009-12-07 
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snarare gör att den riskerar att drunkna i detaljer. Det jag har gjort för varje artikel är att utläsa 

makro- och mikroteman i stora drag för att utifrån det dra slutsatser och se hur de förhåller sig till 

varandra.  

 Det är även intressant att se ”hur” temana görs synliga i artiklarna, till detta har jag 

begreppen ”explicit” och ”implicit” som hjälp. När en text själv upplyser om sitt tema på ett 

tydligt sätt kallas det explicit, det gäller framförallt rubriker och huvudavsnitt. Ett tydligt sätt att 

göra makroteman explicita i artiklar är genom rubricering, en annan teknik är att placera 

makrotemat på en strategisk plats i texten, så kallad positionering. I regel brukar makrotemat 

avslöjas med en så tidig positionering som möjligt, oftast i de inledande raderna som i exemplet 

om tävlingen Fiberrik. Även som läsare har man oftast förväntningar om att författaren avslöjar 

makrotemat så tidigt som möjligt i artikeln. I stycken och meningar är det vanligt att temat är 

implicit, underförstått. Dels för att man då redan introducerats till makrotemat och förstår 

sammanhanget. Ibland när makrotemat är oklart eller inte ges direkt i en explicit rubrik kan de 

implicita meningarna och styckena skapa en helhet som gör att man underförstått (implicit) 

förstår det explicita makrotemat.
3
 

2.2 Propositioner 

 

En text kan ha samma tema men ändå berätta olika saker om sitt tema. Det som avgör hur läsaren 

ska uppfatta huvudbudskapet beror på propositionerna, det vill säga språkets utformning och 

sammansättning vilket jag vill visa i två exempel.  

 

1)Smarta tröjor framtidens melodi 

Ett linne som mäter hjärtslag. Skira gardiner som renar luft och alstrar värme. Tyg som lagrar 

energi. I Borås jobbar forskaren Lena Berglin fram morgondagens material och prylar. EKG-tröjan 

har redan rönt intresse från USA.
4
 

 

2)Smarta tröjor fara för framtiden 

Ett linne som mäter hjärtslag, skira gardiner som renar luft och alstrar värme. Tyg som lagrarenergi, 

I Borås jobbar Lena Berglin fram dessa onödiga material. Behövs verkligen all denna nya teknik? 

 

                                                 
3
 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s.121-122 

4
 Magnegård Bjers Tina. ”Smarta tröjor framtidens melodi”, Gotlands Allehanda, 2009-02-02 
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I första exemplet hjälper propositionerna till att skapa en positiv tendens i texten. Det börjar 

redan med värdeladdade ord i rubriken som följs av påståenden som ger läsaren en positiv 

inställning till smarta textilier. Det andra exemplet är fiktivt och en omskrivning av exemplet 

”Smarta tröjor framtidens melodi”. Det jag vill visa är att texten får helt annan innebörd och 

attityd bara genom att man ändrar lite i propositionerna. Temat är det samma, men med hjälp av 

propositionerna får läsaren två olika inställningar till EKG-tröjan. Propositionerna är nämligen 

till för att vinkla och klargöra textens huvudbudskap till skillnad från teman som bara ringar in 

och fokuserar ämne.
5
 

  I metodkapitlet om teman talade jag om makro- och mikroteman, på samma sätt kan man 

urskilja makro- och mikropropositioner i en text.  

Makropropositionen bygger på helheten och hur man spontant uppfattar en text och vad den vill 

säga, om den vill ge en positiv bild av sitt tema eller en negativ. Mikropropositioner är främst ord 

och stycken som får läsaren att skapa sig en viss bild av temat.  

 En makroproposition kan vara explicit eller implicit. Explicit är propositionen om den 

tydligt framgår i texten, det kan vara genom rubricering eller positionering.
6
  

 Propositionerna blir inte representerat i ett eget kapitel, i stället kommer jag att väva in det i 

temaanalysen i det kapitel som handlar om smarta textilier. Där kommer jag att se hur 

propositionerna framställs när de gäller de smarta textilierna och på vilket sätt det märks i den 

språkiga utformningen. 

2.3 Aktörer 

 

Med ”aktör” menar jag i detta fall de som framträder och agerar i tidningsartiklarna,  

aktörerna kan vara både mänskliga eller icke-mänskliga och framträda både som individer och 

kollektiv. Som hjälp och inspiration till min aktörsanalys har jag använt mig av Lena Levins 

avhandling Massmedial gestaltning och vardagsförståelse: Versioner av en 

arbetsplatsomvandling där hon analyserar medietexter, bland annat aktörer. Levin tar i sin 

avhandling upp begreppen ”individ” och ”kollektiv”, kategorier som även jag använt mig av i 

min aktöranalys.  

 En individ är ofta en enskild person med egennamn som presenteras i artikeln och får uttala 

                                                 
5
 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s.148 

6
 Ibid. s.149 
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sig. Det som blir viktigt är att se hur dessa individer framställs och hur de legitimeras av 

journalisten som skriver artikeln. Det är dessutom intressant att se om det finns några tydliga 

”könsroller” eller ”skillnader” i hur kvinnor och män konstrueras och representeras.  

Individer kan även vara opersonliga och omnämns då bara som ”han” eller ”hon”. Oavsett om 

individerna är egennamn eller opersonliga blir det intressant att se på vilket sätt de dominerar i 

artikeln och hur mycket utrymmer de får. Högst rang har den personen som texten handlar om, 

och lägre rang har de som bara omnämns i artikeln utan att direkt bli tillfrågade själva. 

 Kollektiv är ett vidare begrepp och syftar på olika grupper av personer. Det kan vara 

generella grupper, som när artikeln skriver ”kvinnor” och ”män” eller specifika grupper som 

”kvinnor i Borås” eller ”män på brandförsvaret i Borås” . Även i kollektiven är det intressant att 

se vilket kön som dominerar och på vilket sätt de framställs i artiklarna. Kollektiv kan även sakna 

kön och framträda i form av en instutition av något slag. Exempel på sådana kollektiv är 

Textilhögskolan i Borås, Textilmuseet och Chalmers. Kollektiven kan alltså framträda i form av 

företag, forskningsanstalter eller fonder/stipendier.
7
 

 Det som blir intressant i relationen mellan individ/kollektiv är att se på vilka sätt de 

dominerar mina artiklar, och vilka relationer de har till varandra. Om man ser något mönster i 

vilka individer och kollektiv som ges störst utrymme och om det är några som återkommer hela 

tiden eller bara framträder enstaka gånger på den mediala ”arenan”. 

2.4 Perspektiv 

 

Från början är perspektiv ett begrepp som hämtats från den ideationella textanalysen och gjord 

för att användas på texters innehåll. Det perspektiv som intresserat mig mest är tidsperspektivet. 

Jag vill nämligen se hur dåtid, nutid och framtid skapas, vilket av dessa tidsperspektiv som 

dominerar artiklarna och på vilket sätt det görs. Jag kommer inte att ägna ett helt kapitel åt 

perspektiven utan istället väver jag in det i min temaanalys och min aktörsanalys för att ge 

ytterligare tyngd åt dem.
8
  

 

                                                 
7
 Levin, Lena (2003) Massmedial gestaltning och vardagsförståelse: Versioner av en arbetsplatsomvandling 

Linköping: Unitryck s. 109-115 

7
 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s.149 
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2.5 Kontext 

 

För mig är det även intressant att se i vilken situationskontext som artikeln blivit skapad i. 

Eftersom sammanhanget är enormt viktigt för att förstå helheten kommer jag därför leta mig 

utanför texten och titta på artiklarnas närmaste omgivning och verksamhet, texter är ju trots allt 

inslag i en större social verksamhet.
 9

 

 Även deltagarnas roller och relationer har betydelse för hur artikeln ska bli skriven och läst, 

därför sätter jag även journalisterna som skrivit artiklarna under lupp. Det som blir intressant är 

att se om jag kan hitta sammanhang utifrån kön och hur det i så fall gestaltar sig.  

 Ett annat sammanhang för att förstå helheten är att se vilka slags tidningar som artiklarna 

framträder i, om de är lokala eller nationella och om man kan urskilja något slags mönster i 

framställningen. Det blir även intressant att se hur språket används och om artiklarna har en 

positivt eller negativ tendens. 

Tillvägagångssätt 

 

När jag hade skrivit ut alla mina artiklar läste jag dem en efter en för att urskilja de olika teman 

som framställdes, det genom att leta efter artikelns makro- och mikroteman. Samtidigt försökte 

jag även urskilja om det gjordes explicit eller implicit i artikeln, och på vilket sätt det i så fall 

gestaltade sig.  

Propositionerna plockade jag ut genom att spontant tolka artiklarna och leta efter 

dess attityd, positiv eller negativ och hur det i så fall gestaltade sig i artikeln genom rubricering, 

positionering och språkutformning.  

Aktörerna, individer som kollektiv strök jag under i varje artikel för att utifrån det 

lokalisera mönster och sammanhang. Det jag försökte urskilja för varje artikel var vilka aktörer 

journalisterna gav mest utrymme, hur de positionerades och vilka som omnämndes av andra. 

 Jag letade också efter tidsperspektivet i artiklarna och hur det framställdes. 

Slutligen försökte jag även ta fram kontexten ur mitt material och se vilket 

sammanhang artiklarna blivit skapta i. Bland annat tog jag då hänsyn till journalisterna som 

skrivit artiklarna och de tidningar som publicerat artiklarna. 

                                                 
9
 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteratur s.41 
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3. Bakgrund 
 

För att få ett sammanhang kring de smarta textilierna behövs bakgrundsinformation om vad 

smarta textilier är för någonting, vilket jag berättar om i det här kapitlet. Dessutom ger jag en 

historisk tillbakablick om Borås textila tradition som jag kompletterar med tankar kring regional 

utveckling.  

3.1 Smarta textilier 

Smarta textilier är en kombination av den mjuka konventionella textilen kombinerad med 

tekniska funktioner. Till skillnad från ”vanliga kläder” har de smarta textilierna ytterligare 

funktioner som kan variera beroende på vilken smart textil det handlar om.  

Det finns olika nivåer på smartheten i dessa textilier, och de delas in i grupperna 

”passiva”, ”aktiva” och ”väldigt aktiva”. De så kallade ”passiva” smarta textilierna reagerar på 

omgivningen om den utsätts för någon form av stimulans. Ett exempel kan vara en duk som 

reagerar på värmen från en tekopp och svarar med att ändra färg på duk området under koppen.  

De ”aktiva” smarta textilierna reagerar också på omgivningen men till skillnad från de passiva 

smarta textilierna kan de sätta in en ”aktion”. Exempelvis kan det vara en gardin som känner av 

ljudnivån i ett rum och reagerar med att dämpa ljudet. Den väldigt smarta textilen har samma 

egenskaper som den aktiva smarta textilen, dock med en ytterligare funktion. Den kan nämligen 

även reglera och anpassa sig. Det kan exempelvis vara en väst som känner av temperaturer, kyler 

när det är för varmt och värmer när det är för kallt.
10

 

På Textilhögskolan i Borås utvecklas de svenska smarta textilierna i projektet 

”Smart Textiles” som främst har fokus att förbättra textilier för olika yrkesgrupper. EKG-tröjan 

har tagits fram för sjukvården och brandförvarets dräkter har utvecklats för att bli mer effektiva.
11

 

I Japan däremot är inte nyttotänkandet lika utbrett och en annan sorts smarta 

textilier har vuxit fram som går inom benämningen ”wellness tyger”. Dessa smarta tyger är av 

mer kommersiell variant och har en rad olika egenskaper. Oftast tillsätts substanser för att fylla 

en ytterligare funktion för sin bärare. Det kan vara allt ifrån essentiella oljor som tillsätts i 

nattkläder till strumpor och trikåer som förser sin bärare med den dagliga dosen vitamin C. Andra 

                                                 
10

 Mäkinen, Mailis (2009) Smart Textile Materials. Lecture1 Tempere University of Technology: Finland s. 3 
11

 TT.”Smarta Tröjor framtidens melodi”, Dagens Nyheter, 2009-02-01 
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substanser som tillsätts kan vara mediciner, uv-skydd, mygg- och insektsdödande medel samt 

anti-age/fuktighetsgörande krämer. Listan kan göras lång, men den sorts smart textil som fått 

störst genomslagskraft generellt är så kallade dedorizetextiles som gör att dess bärare luktar gott 

hela dagen.
12

 

För att framställa smarta textilier används många olika tekniker, exempelvis 

nanoteknologin. En variant är att krympa textilfibern så att den blir mindre än 100 nanometer, på 

så vis är det lättare att ”väva” in teknik av olika slag som exempelvis sensorer. 
13

 

En annan variant av nanotekniken är att bespruta ”vanlig” textil med nanopartiklar 

för att ge den smarta egenskaper. Detta kallas även för “coating” och innebär att man sprayar 

textilen med nanopartiklar. Textilen kan efter en sådan behandling bli vattenresistent och stöta 

bort andra oönskade vätskor, som exempelvis kaffe och rödvin som gör att tyget även blir fläck- 

och smutsfritt.
14

  

 Mikrokapselteknik är också väldigt populärt, speciellt när det gäller framställningen av 

wellnesstygerna. Tekniken går då ut på att mikrokapslar med en viss substans (ex. vitaminer, 

hudkräm, medicin) placeras inne i tyget. När tyget sedan utsätts för slitage av sin bärare frigörs 

dessa kapslar så att dess innehåll sakta kan absorberas genom skinnet. Även kroppsvärme kan 

vara en utlösare som gör att doft som införlivats i textilen blir starkare.
15

  

3.2 Regionen Borås 

 

Centrum för utvecklingen av smarta textilier i Sverige är Borås, en stad som har ett starkt textilt 

förflutet och som är belägen i Västergötland. Redan under 1700-talet började den så kallade 

förläggarverksamheten som innebar att förläggaren delade ut garn till kvinnor som sedan vävde 

det till tyg i sina små stugor. Tyget såldes sedan av kringresande gårdfarihandlare, så kallade 

knallar. Regionen Borås och området runt omkring, även kallad “Sjuhäradsbygden” hade inte så 

bördig mark och var därför mer lämpad för att odla lin än att odla mat vilket skapade 

förutsättningar för småskalig textilproduktion 
16
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I mitten av 1800-talet fick förläggaren Sven Eriksson idén att organisera 

verksamheten. Efter ett besök på en fabrik i England förstod han värdet av maskinernas 

effektivitet, och år 1853 slogs portarna upp till Rydals spinneri. På spinneriet spann man garn 

från bomull som importerades från Amerika som så småningom vävdes till tyg på  

väveriet i Rydboholm som Eriksson såg till att öppna. 

Flera textilindustrier växte upp som svampar ur jorden och placerade sig lägligt vid 

ån Viskan för att få energi från vattnet. Rydals spinneri följde också det mönstret men låg i 

teknikens framkant och blev den första fabriken i Sverige att utrustas med elektriskt ljus.  

I samband med det byttes även maskinerna ut och blev eldrivna, dessa importerades från England 

och Tyskland.
17

  

Textilindustrin har genom tiderna sysselsatt de flesta av invånarna i 

Sjuhäradsbygden på ett eller annat sätt. I stort sätt jobbade alla på fabriker, kvinnor som män och 

till Rydal fick du inte ens flytta under 1800-talet om du inte lovade att arbeta på fabriken.  

Kvinnans roll i textilfabriken var dock underordnad mannens och när man räknade antalet 

anställda på fabriken räknades inte damerna. Deras löner var även hälften av det männen tjänade, 

trots att deras arbeten var likvärdiga.  Textilindustrins starka ställning fortsatte fram till 1960-

talet, då blev det en stor kris eftersom fabrikerna och spinnerierna började läggas ner och flytta 

textilproduktionen till låglöneländer.  Det ledde till en arbetslöshet som drabbade regionen hårt, 

men som idag har återhämtat sig
18

  

Det textila arvet är dock fortfarande något regionen vill framhäva och likt Småland 

som går under benämningen ”Glasriket” går Sjuhäradsbygden under benämningen ”Textilriket”. 

Textilturism har varit och är än idag en stor inkomstkälla, där man exempelvis åka till Gällstad på 

”kärringarally” som innebär bussresor med stopp vid olika klädbutiker som har 

fabriksförsäljning.
19

 

Det samma gäller även i Marks kommun där många åker omkring till de fabriker 

som fortfarande är kvar och köper textilier billigt, allt från Pelle Vävare till Ludvig Svensson. De 

museer som är kopplade till bygden har även textil prägel, såsom Textilmuseet i Borås och 

Rydals museum i Rydal som är beläget i det gamla spinneriet
20
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För att få ett teoretiskt perspektiv på Boråsregionens utveckling passar det att 

aktualisera Andy Pikés teori om evolutionens betydelse, att en regions förändring och utveckling 

har sin rot i historien och det geografiska läget. Enligt Piké kan en region gå olika vägar, dels en 

linjär väg där regionens nutid skapats av historia. Vägen kan även vara icke-linjär och inte alls 

stämma överens med dess historiska tradition som exempelvis i Norrköping. Staden på 

östgötaslätten har liknande ”textil” historia som Borås men är idag mest förknippad med kultur 

och ”staden i ljus” till skillnad från Borås som fortfarande ses som en textilstad.
21

 

Varje region har sin strategi för att utvecklas och öka tillväxten. I den så kallade  

neo-klassiska modellen som anpassats för mikroekonomier är det tre olika variabler som spelar 

roll för att detta ska ske, nämligen kapitaltillväxt, arbetstillväxt och teknisk utveckling. Kapital 

tillväxt bygger på att det finns många företag i regionen, som i sin tur skapar arbetstillväxt och 

gör regionen attraktiv att flytta till. Tekniken är en viktig variabel för en regions utveckling och 

tillväxt eftersom även den ökar produktiviteten i regionen och skapar arbeten.
22

.  

Piké tar även upp begreppen ”massproducerande” och ”kunskapsproducerande” 

regioner. Det som utmärker den kunskapsproducerande regionen är att människor i högre grad 

arbetar med att producera kunskap istället för de ”massproducerade regionerna” där arbete 

innebär fysiskt arbete. I kunskapsproducerade regioner utvecklas nya idéer i stor utsträckning, 

man bygger nätverk och konkurrerar med kunskaper. Ofta är regioner en blandning, men väger 

över åt det ena eller andra hållet
23

 

Sammanfattning 

Som kapitlet berättar utvecklas de svenska smarta textilierna i Borås, en stad som dessutom har 

en påtagligt textil historia. När Tekokraschen kom på 1960-talet och textilfabriker flyttade till 

låglöneländer satte det en hel region i gungning. Textil är dock än idag ett genomgående tema 

och har en avgörande faktor för Borås regionala utveckling. Förutom på Textilhögskolan och 

olika museum märks det även i det textila projektet ”Smart Textiles” som har en intressant 

kombination av den kvinnliga textilen och manliga tekniken. Denna symbios av manligt och 

kvinnligt ledde mig in på genusvetenskapliga teorier som jag presenterar i nästa kapitel. 
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4. Teori och tidigare forskning 

 

I det här kapitlet kommer jag presentera de teorier som jag utgått ifrån när jag analyserar mitt 

material. Det inleds med ett stycke som går in på genus och teknik, hur teknik blev manligt och 

textil kvinnligt. Det övergår sedan till ett stycke som handlar om sakkunskap, hur kunskap kan 

”könas” och vad det leder till. Det följs sedan av hur kvinnor och män historiskt gestaltats i 

medierepresentationer tillsammans med teknik, i det här fallet husmoderstidningar och 

husmodersfilmer för att sedan avslutas med massmediers sätt att bemöta och rapportera kring ny 

teknik.  

4.1 Genus och Teknik  

 

När Sverige moderniserades under 1900-talet efterfrågades teknisk kunskap för att få samhället 

att utvecklas och fungera. Att jobba med teknik var framtidsyrket men också en möjlighet att 

göra en klassresa från arbetare till medelklass. De skolor som utbildade Sveriges teknologer var i 

första hand KTH och Chalmers där den manliga dominansen märktes tydligt. Skolorna hade inte 

bara som uppgift att ge eleverna kunskap i teknik utan även se till att uppfostra pojkar till män. 

Detta gjorde man genom att skapa kamratskap med likasinnade och ge inblick i borgliga seder 

och traditioner i miljöer fria från kvinnlig påverkan. Kvinnor i dessa skolor fanns visserligen, 

men de var oerhört sällsynta. Att kvinnor jobbade med något som krävdes teknisk kunskap var 

nästan otänkbart, teknik var en sfär för män och uppbyggda av män. Deras plats var i 

offentligheten medan kvinnans plast var i hemmet.
24

  

Hemmafrun blev ett begrepp och symbol av kvinnlighet under 1940-talet, hon 

yrkesarbetade i hemmet och såg till att mannen och familjen hade det trevligt och bra. Hemmet 

sågs som en cell i samhällskroppen och som en plats där mannen kunde komma hem och få 

omvårdnad och lugn efter en hård dag på jobbet. Denna ”cell” skulle vara ren och städad 

eftersom oordning tydde på bristande moral och även ett hot mot samhället.
25

 I hemmafruns 

uppgifter ingick städning, barnskötsel och matlagning. Denna kunskap lärdes i första hand ut 

kvinnor emellan men instutionaliserades så småningom i form av husmodersskolor. Husmodern 

förvandlades då till den moderna husmodern som ständigt uppdaterade sig med nya expertråd och 

                                                 
24
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tog del av ny hushållsteknik såsom kylskåp, tvättmaskiner och dammsugare. Denna teknik kunde 

på så sätt avlasta husmodern och göra hennes sysslor i hemmet effektivare så att mer tid kunde bli 

över till man och barn.
26

 Det textila var även ett viktigt inslag i de husmoderliga sysslorna, dels 

att sy barnens kläder men även som avkoppling genom broderi i syjuntor. I folkhemmets Sverige 

skulle kvinnans händer ständigt vara sysselsatta och hon skulle ha en vaken blick över hemmet så 

att ordningen bibehölls.
27

 

När kvinnorna sedan började lönearbeta, flyttades deras arbete först och främst ut 

till områden som liknade de sakkunskaper som utfördes i hemmen. Dessa yrken har än idag en 

kvinnlig majoritet och framförallt låga löner. Till dessa räknas barnpassning, omvårdande yrken, 

städning och sömnad. 
28

 

Genus är ett begrepp som betyder att kön är socialt konstruerade och något som 

man ”lär” sig från födseln. Därigenom skapas en bild om vad som är manligt och kvinnligt och 

vad som förväntas beroende på det kön man har. Detta har även en betydande orsak till de olika 

kön vi gett olika kunskapsområden. Det är därför vi idag ser textil som något kvinnligt och teknik 

som något manligt. Systemet menar även att det som är manligt inte kan vara kvinnligt och 

tvärtom vilket bygger på en hierarki där manligt alltid värderas högre än det kvinnliga. 

Löneskillnader är exempelvis ett tydligt uttryck för det. Att bli sjuksköterska krävs exempelvis en 

lång utbildning, och inlärning av mycket sakkunskap. Trots detta är denna kunskap inte lika högt 

värderad och ger inte lika hög lön som en teknolog med samma år av utbildning bakom sig.
29

 

Sociologen Eileen B. Leonard beskriver också ojämnlikheter mellan genus och 

teknik i boken Women, Technology and the Myth of progress. Där menar hon att vetenskap och 

teknik än idag generellt ses som manliga sysselsättningar, där männen designar, utvecklar och 

kontrollerar tekniken. Kvinnor är dock socialt konstruerade att undvika teknik som hon kallar för 

”teknisk segregation”. Leonard bygger vidare på den ojämlikhet detta spelar på arbetsmarknaden 

och att kvinnor sällan arbetar med jobb som kräver teknisk expertis. 
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4.2 Genus och Sakkunskap  

 

Sakkunskap är ett begrepp som syftar på expertkunskap inom ett visst område som även 

efterfrågas av samhället. Sakkunskapen och dess värde har sett olika ut beroende på om det varit 

frågan om kvinnlig kunskap eller manlig kunskap. Därför kommer jag nedan att ge ett historiskt 

perspektiv på hur dessa olika sakkunskaper gestaltat sig genom tiden.  

Manlig sakkunskap får i det här fallet representeras av teknik, på grund av en lång 

manlig tradition. Den tekniska sakkunskapen instutionaliserades tidigt genom olika tekniska 

skolor såsom KTH och Chalmers. Den som gått ut någon av dessa skolor fick ett betyg som en 

slags bekräftelse på sin kunskap inom det tekniska området och kunde därigenom söka arbete 

baserad på sin kunskap. Denna sakkunskap var mer ”utåtriktad” och skapad för att utveckla 

samhället. Den gav även möjlighet till yrken i andra länder, och gav en bra ekonomisk inkomst.
30

  

Den kvinnliga sakkunskapen får i detta fall symboliseras av textil, en kunskap som  

har en lång kvinnlig tradition och som pendlat mellan att vara betalt och obetalt.  

Från början lärdes den textila kunskapen ut från mamma till dotter men instutionaliserades så 

småningom i husmodersskolor. Likt tekniska medlemstidningar för den tekniska yrkeskåren 

fanns husmoderstidningar för de hemarbetande kvinnorna som gav tips och råd för hemmet.  

Till skillnad från den manliga tekniska kunskapen var den kvinnliga kunskapen mer begränsad, 

inget som samhället efterfrågade på samma sätt som den tekniska kunskapen. Dessutom var 

kvinnornas arbete ingenting som gav någon direkt lön, utan det förutsattes att de skulle försörjas 

av en man. 

Både de manliga teknologerna och de kvinnliga hemmafruarna var experter på sina 

områden, men värderades ändå olikt. Under 1945 blev hushållsarbetet mer teknifierat och husmor 

mer modern. När dammsugare, kylskåp och tvättmaskiner flyttade in i de svenska hemmen fick 

kvinnorna mer tid över till annat vilket så småningom ledde till en övergångsfas där de blandade 

jobb med hushållsarbete. De yrken som kvinnorna då sökte sig till var baserade på den kvinnliga 

sakkunskapen de hade med sig i bagaget, som exempelvis textilsömnad. Sakkunskap inom textil 

sågs som något självklart för kvinnor, ett område som intressant nog omkönats genom tiden. Från 

början var nämligen broderi en ”konstart” på den europeiska kontinenten och nästan uteslutande 

manlig. Så småningom sjönk dess status och det blev en förskjutning i broderiet, kvinnors 
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självlärda broderi ökade i hemmen och 1700-talet blev tiden när broderi gick från att vara något 

”manligt” och ”konstnärligt” och ”betalt” till något ”kvinnligt” och ”natur” och obetalt.
31

  

Det var männen som utvecklade tekniken som kvinnorna använde sig av i hemmet, 

allt från tvättmaskiner till kylskåp och hushållsmaskiner. Ett annat utmärkande exempel är 

symaskinen som togs emot med varmt hjärta av kvinnorna och den fanns nästan uteslutande i alla 

hem under 50-talet. Symaskinen sågs som en kapitalinvestering som gjorde att det gick fortare att 

sy och även möjlighet att tjäna extrapengar och sy på beställning. Sykonsten lärdes ut i hemmet 

av kvinnor till andra kvinnor. Som ”riktig” kvinna ingick det att man kunde hantera en symaskin 

vilket är en bidragande orsak att textil könats till något kvinnligt. Sykonsten genomsyrade 

kvinnornas liv på många områden från avlönade syjobb att dryga ut kassan med till att lappa ihop 

barnens kläder (eller sy nya) till fritidsbrodering tillsammans med syjuntan. Textil var ett givet 

inslag på många sätt och balanserade mellan att vara betalt arbete till oavlönat arbete.
32

 

 I boken Den feminina textilen -makt och mönster problematiserar Birgitta Svensson 

och Louise Wallden textil och genus ur ett maktperspektiv. Under 1960 och 70 talen tog 

kvinnorörelsen avstånd från textil och föraktade det i sin kamp för att utjämna 

könsmaktordningen och överskrida genusmönster. De hävdade att de textila kvinnorna var 

passiva och inte deltog i samhället. På samma sätt som maktens män lierade sig med varandra 

lierade sig de textila kvinnorna med varandra och byggde institutioner, såsom svensk slöjd.  Det 

som i feministisk forskning kretsat kring män och makt blev i de textila instutitionerna en plats 

för kvinnor med makt. Wallden betonar här ett omvänt maktmönster eftersom de män som 

försökte hävda sig i dessa textila institutioner riktar samma kritik som kvinnorna riktar mot 

maktens män: ”De tar oss inte på allvar och de förstår oss inte”.
33
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4.3 Genus och Medierepresentationer 

 

Under 1930-talet hade ännu inte teknik för hushåll utvecklats speciellt mycket vilket ledde till  

väldigt teknikfattiga medierepresentationer. Det var först under 1940-talet som det började skapas 

ett intresse i att utveckla tekniska apparater för hemmet. Dessa skulle sedan säljas till hemmets 

överhuvud, och vad kunde då vara bättre än att reklamera i husmoderstidningar och 

husmodersfilmer som direkt riktade sig till husmödrarna? 
34

 

Kring 1945 började reklam leta sig in i husmoderstidningar, det självklara forumet 

för att nå husmödrarna. Reklamen bestod ofta av bild och text där kvinnan fick rollen som 

”hemmets expert” som tagit sitt förnuft tillfånga och investerat i den nya tekniska uppfinningen. 

Männen förekom också i reklamen men fick rollen som vetenskapsmannen som tagit fram det 

tekniska underverket, ofta iförd vit rock för att legitimera budskapet ännu mer. Kvinnorna stod 

därför för produktens ”trovärdighet” och männen för ”vetenskapen” och ”utvecklingen”.
35

 

 Liknande framställning av kvinnor och teknik skedde i de så kallade 

husmodersfilmerna som riktades till kvinnor och blev populära under 1940-talet. Könsrollerna 

var till en början väldigt stereotypa men blev i samband med jämställdhetsdebatten under 1960-

talet mer jämställd med ex. reklamer av dammsugande män. Dock var könsrollerna ändå så pass 

inrotade att dessa medierepresentationer inte direkt påverkade dåtidens kvinnor och mäns 

förhållande till hemarbete. I samband med att kvinnorna i större utsträckning flyttade ut på 

arbetsmarknaden blev husmodersfilmerna mindre populära för att 1965 helt försvinna.
36

 Tv:n fick 

sin givna plats i hemmet för att idag kompletteras med nya medium. Judy Wajcman menar i 

boken Technofemnism att nya medier är en viktig del i dagens reproduktion av könsroller. Vi 

utsätts för en blandkonsumtion av mediebudskap såsom internet, video, ljud och bild. Dagligen 

reproducerar vi könsroller utan att tänka på att det grundar sig i gamla föreställningar som vi är 

inlärda. Vi tolkar in gamla uppfattningar om genus och teknik i de nyare medierna och på så sätt 

fortsätter reproduktionen. När det skrivs om teknik är det inte tekniken i sig själv som är könad 

utan det vi har inlärt om teknik och könshierarkier redan från början.
37
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4.4 Massmedias inställning till ny teknik 

 

I boken Women and Technology, and the Myth of Progress granskas teknik ur ett kritiskt 

perspektiv. Vi lever i en tid där teknik utvecklas snabbt och där de flesta värderingarna kring ny 

teknik är optimistiska, oavsett om det gäller intelligenta robotar eller smarta strykjärn. Detta 

positiva synsätt anser Leonard vara inlärt eftersom tekniken historiskt gjort mycket för 

människan med elektriskt ljus, rinnande vatten och elektrisk värme som underlättat vardagen.  

Vår positiva tilltro till ny teknik är stereotypt och grundar sig i historien när tekniska framsteg 

underlättade och minskade fysiskt arbete. I dag har tekniken en annan roll som bör bemötas med 

nya teorier. 

Massmediernas förhållande till teknik är positiv, speciellt ny teknik. Det finns ett 

generellt mönster hur man rapporterar om teknik och en frekvent övertygelse om att ny teknik 

leder till en bättre värld. Det gör att rapporteringarna till slut saknar analys eller diskussion kring 

den nya tekniken vilket även blir uttryck för ”mediaentusiasm” där produkterna beskrivs som 

”nästa revolution”. Under 1980-talet var det datorerna och videosystemen som var måltavlan för 

entusiasmen, trots att väldigt få konsumenter hade råd att köpa dem. 
38

 

Den nya teknikens dragningskraft har ofta att göra med den kontroll som den ger 

människor och det avspeglas ofta i media. Ett exempel är de smarta husen där man med 

fjärkontroll kan kontrollera allt från matlagning, diskmaskiner och tvättmaskiner till temperatur 

och stänga dörrar. Tekniken porträtteras som något nödvändigt, bekvämt likaväl som säkert. 

Leonard beskriver utvecklingen av tekniken där ordet ”smart” har fått en betydelse 

för det allra senaste i ”smarta” strykjärn som stänger av sig själva och ”smarta” diskmaskiner som 

kan starta bara genom ett mobilsamtal. Det smarta förknippas med det senaste, något som 

”tänker” själv och har utökade kunskaper som människor (enligt medierapporteringen) inte kan 

leva utan.
39

 

Enligt Leonard är tidningsartiklar som handlar om ny teknik på sätt och vis olika 

med varierande perspektiv och riktningar men samtidigt väldigt förutsägbara. I vissa artiklar kan 

någon form av kritik förekomma men det följs snabbt av argument som får läsaren på positiva 

spår igen. Oavsett vilken ny teknik artikeln handlar om är sättet att rapportera om den förvånande 
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jämn och oföränderlig. Det generella mönstret är att läsaren först ges en förståelse av styrkan och 

värdet av den teknik som ska presenteras, sedan (eller inte alls) påminns vi om att det kan dyka 

upp problem associerade med tekniken för att slutligen försäkra läsaren om att allt kommer att bli 

väl. 
40

 Ett utmärkande drag är att journalisterna har ett gott öga till dem som utvecklar den nya 

tekniken och framhäver ofta ”experterna” som de framställer som övermänniskor gentemot oss 

”vanliga” människor. 
41

 

 

Sammanfattning 

I kapitlet har jag beskrivit de teoretiska perspektiv som jag kommer att ta med mig till analysen 

av tidningsartiklarna. Genusperspektivet kommer ha en central roll i både tema- och 

aktörsanalysen där jag analyserar hur expertrollen och sakkunskapen framställs. Journalisternas 

inställning och hur de framställer de smarta textilierna blir också intressant att se i analysen, om 

de bemöts med medieentusiasm eller inte.  
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5. Analys 
 

I den här delen av uppsatsen kommer en analys och tolkning av tidningsartiklarna. Kapitlet inleds 

med en tolkning av artiklarnas fyra teman som jag namngett finansiering, visa upp sig, 

samarbeten och smarta textilier. I dessa kategorier ger jag sedan exempel på makro- och 

mikroteman, samt hur dessa görs explicita och implicita. I temat som handlar om smarta textilier 

synliggör jag även propositioner och hur de framställer de smarta produkterna. Därefter kommer 

ett kapitel som analyserar artiklarnas olika aktörer, dess individer och kollektiv. I de kapitel som 

handlar om teman och aktörer kommer jag även att väva in tidsperspektivet för att se hur historia, 

nutid och framtid gestaltas. Avslutningsvis kommer kapitlet ”kontext” där jag redovisar faktorer 

utanför artiklarna som jag anser kan ha haft betydelse för framställningen. 

5.1 Teman  

5.1.1 Finansiering 

 

Till denna kategori räknar jag artiklar som tagit upp finansiering på något sätt, både som makro- 

och mikroteman. Finansiering förekommer på olika sätt, det vanligaste är dock forskningspengar 

av olika finansiärer, nationella som regionala. Även prispengar i tävlingar tas upp i några artiklar 

samt olika sponsorer.  

 
De kan ro hem 150 miljoner 

100 till 150 miljoner för Sjuhärad och Västsverige ligger i potten när en delegation 7 maj 

presenterar forskningssatsningen Smart Textiles inför statliga penningfördelaren Vinnova.
42

  

 

Artikeln är publicerad före det blev klart att Smart Textiles beviljats det ekonomiska anslaget från 

Vinnova. Att makrotemat handlar om finansiering görs redan explicit i rubriken och de 

mikroteman som följer handlar om spekulationer, frågor om Borås kommer vinna eller inte och 

sianden om vad som kommer att hända. När det blivit klart att Smart Textiles kammat hem 

forskningspengarna ändrades dramaturgin i artiklarna. Istället började journalisterna skriva om 

vad som skulle göras för pengarna. Eftersom forskningssumman från Vinnova var så pass stor 

blev de mest centrala i artiklarna med finansiering som tema, men naturligtvis är det inte endast 
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Vinnova som är ensamma om att stödja projektet. Det gör även Boråsregionen själva, och skulle 

ha gjort det även om Vinnova inte hade gått in med pengarna. Intresset i Smart Textiles projektet 

är alltså intressant både på nationell och regional nivå. Man kan se den ekonomiska aspekten som 

viktig variabel för utveckling och för att idéer ska växa.  

 

Miljonsatsning på smarta textilier 

Textilhögskolan i Borås får 3,2 miljoner kronor från TEKO för en satsning på smarta textilier. 

Pengarna kommer att fördelas på fyra år och kan exempelvis användas till att finansiera två nya 

doktorandtjänster, uppger Erik Bresky, viceprefekt vid Textilhögskolan till Borås Tidning.
43

  

 

Här kan man redan i rubriken se att makrotemat görs explicit och handlar om att smarta textilier 

får ännu mer pengar att röra sig med. Det ger sedan upphov till mikroteman som har med dessa 

pengar att göra, i det här fallet summans storlek och vad de nya pengarna skulle kunna användas 

till. Som Bresky påpekar i exemplet står doktorandtjänster, det vill säga investering av 

sakkunskap högt i kurs. Utifrån Pike’s modell kan man se det som att regionen Borås följer en 

linjär utvecklingskurva. Från knallar och förläggarverksamhet till industrialisering som efter 

Tekokraschen ledde till nya vägar inom textilindustrin där kunskapsproduktion och utveckling nu 

står i fokus. Smart Textiles projektet blir då en plattform i Borås som drar till sig högutbildade 

människor med expertkunskaper inom teknik och textil.
 44

 

 

Professur i textil design samt två doktorander (förlängning) 

Högskolan Borås 

Professur i polymerteknologi (förlängning) 

Högskolan i Borås 354 000
45

  

 

Utdraget ovan är hämtad från artikeln ”87 mottagare får dela på drygt 15 miljoner stort och 

smått”. Till en början ger artikeln en berättande inledning om några av bidragsmottagarna, 

däribland de smarta textilierna som i det här fallet blir ett mikrotema. Artikeln övergår sedan 

på slutet i att rada upp alla 87 mottagare, däribland Högskolan Borås som mitt utdrag visar.  

Detta sätt att skriva om finansiering fann jag i många av mina artiklar, speciellt när 

                                                 
43

 Okänd. ”Miljonsatsning på smarta textilier”, Göteborgsposten, 2008-03-14  
44

 Pike, Andy mfl. (2006) Local and Regional Development Oxon: Routledge s. 102 
45

 Dahlin-Ros Inger. ”87 mottagare får dela på drygt 15 miljoner stort och smått”, Borås Tidning, 2007-05-09  



22 

 

finansiering förekom som mikrotema. Även fast det står i mikroteman ser man att det satsas på 

sakkunskap och utveckling, där både en professur i polymerteknologi och textil design 

finansieras. Om det är kvinnor eller män som blir tillsatta går inte att utläsa men man kan i alla 

fall se att Pikés ide om kunskapsutveckling i regioner återigen blir tydlig.  

 

Espira Inkubator finns i Borås, och arbetar med företag i alla branscher men lägger ett särskilt fokus 

på teknisk textil. Sjuhärad har ambitionen att, genom spetssatsningen Smart Textiles, förstärka sin 

roll som Nordens centrum på området. Regionutvecklingsnämnden beslöt att avsätta 2 300 000 kr 

för medfinansiering av Espira Inkubator under 2008.
46

 

 

Utdraget är hämtat från ett pressmeddelande från regionutvecklingsnämnden, där makrotemat är 

kraftfulla satsningar för Sjuhärad. Där ingår projektet Smart Textiles som ett mikrotema, men 

görs knappast explicit i någon större bemärkelse.  

Artikeln berör även de tre variablerna som Piké talar om i sin neo-klassiska modell.  

Kapitaltillväxten gestaltas i det här fallet av Regionalutvecklingsnämnden som avsätter en 

summa för att medfinansiera Espira Inkubator vars uppgift är att arbeta med olika företag.  

Enligt Piké är även teknisk utveckling en avgörande variabel för att en region ska växa och 

man skulle kunna se smarta textilier som Boråsregionens tekniska utveckling, det som ska skapa 

nya företag och arbetstillväxt (Pikés sista variabel)
47

 

 

Tävlingens fokus är att hitta nya branschöverskridande produkter/applikationer för textila fibrer och 

textil tillverkning. Prispengarna kommer från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Branschorganisationen 

Teko, Smart Textiles och Espira hör till sponsorerna.
48

 

 

Artikelns makrotema är tävlingen Fibberik, som görs explicit direkt i de inledande raderna. 

Mikroteman berör olika delar av tävlingen, som exempelvis vilka som står för prispengarna, vilka 

som uppmanas att söka och hur man anmäler sig. Om man ska hårddra det hela kan man se 

artikeln som reklam för att marknadsföra tävlingen, initiativet kan också tolkas som att få igång 
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företag och innovativa personer att utveckla nya smarta produkter som på sikt blir en tillgång för 

Boråsregionen.  

5.1.2 Visa upp sig 

Den andra kategorin som artiklarna kretsar kring handlar om när smarta textilier visas upp i 

någon form, vanligtvis genom utställningar och mässor både i Sverige och utomlands.  

 
Smart textil tar plats i Riga. 

Textilhögskolans utställning ”Body and Space”, har visats runtom i Europa i snart två år. Nu väcker 

den mycket stort intresse i Riga. På storbildskärmar i staden uppmanas Rigaborna att gå och se 

utställningen på nationalmuseet, där utställningen pågår till 3:e mars. Ett stort antal journalister från 

tv, radio och press har bevakat utställningen, som visar så kallade smarta textilier. Det är textilier 

som bland annat mäter hjärt och andningsfrekvens, reagerar på ljud, ljus och värme. De kan också 

krympa, växa och lysa. 
49

 

 

Makrotemat i exemplet handlar om Textilhögskolans utställning ” Body and Space”. 

Redan i artikelns rubrik får man en fingervisning om makrotemat, och den positionering av första 

raden förtydligar om att det är en utställning det handlar om. Makrotemat görs därför explicit 

tidigt i texten med hjälp av rubricering och en förklaring i de inledande meningarna. Det görs 

även explicit med hjälp av upprepning av ordet ”utställning” i texten. Artikeln vill visa att 

intresset kring den nya tekniken inte bara finns regionalt i Borås utan även internationellt. 

Artikeln går även in på vad smarta textilier är för någonting, och beskriver både ”passiva”, 

”aktiva” och ”väldigt aktiva” smarta textilier.  En annan utställning där smarta textilier får ta plats 

är i en Sundbornutställning som kretsar kring Karin Larsson.  

  

Jag sögs in i hennes värld, säger Elin Engström. Tidigare hade jag inte sett Karins storhet, det var 

bara Carl som gällde. Hennes fyra kamrater nickar instämmande.
50

  

 

I denna artikel är smarta textilier ett mikrotema, en del av makrotemat ”Sundbornutställningen” 

där temat synliggörs explicit redan i artikelns rubrik och inledande rader. 
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De fyra kamraterna i artikeln om Sundbornutställningen är alla kvinnor, handledda av en kvinna. 

Dessutom är det en kvinna som skrivit artikeln. Artikeln är rakt igenom feminin, något som inte 

är ovanligt i mina artiklar om smarta textilier där kvinnorna får framträdande roller. Dessutom är 

det intressant att de vill lyfta fram en kvinna, Karin Larsson som ofta fick stå i skuggan av sin 

man Carl.  

 

I frontlinjen trivs spioner och textil 

Utställningen ”Textil Evolution” producerad av Textilmuseet i Borås, handlar om det senaste inom 

textil forskning. Och det är rent häpnadsväckande saker. Glöm det där med korsstygn och stickning, 

här handlar det om smarta textilier, som skyddar mot såväl hetta, buller och farliga solstrålar
51

.  

 

Artikelns rubrik I frontlinjen trivs spioner och textil hjälper inte till att avgöra makrotemat, utan 

blir något man förstår implicit efter att ha läst artikeln. Utställningen om smarta textilier blir här 

ett mikrotema och får inte hela artikelns fulla uppmärksamhet vilket även positioneringen långt 

ner i artikeln tyder på. 

 De flesta artiklar om smarta textilier är skrivna av lokaltidningen Borås Tidning, 

men när smart textilier visar upp sig i en annan stad, som i Falkenberg är Hallands nyheter 

framme och rapporterar. Det fenomenet kan man se i många olika artiklar och det är lite så media 

fungerar, tidningar skriver sällan ”självmant” utan vill bli serverade en händelse som gärna är i 

deras egen stad. I artikeln kan man även skönja en viss medieentusiasm som beskriver de smarta 

textilierna som revolutionerande och ”häpnadsväckande”.
52

  

5.1.3 Samarbeten 

Samarbeten i olika former var det tema som flest artiklar kring smarta textilier kretsade kring på 

ett eller annat sätt. Samarbetena nämndes i form av individer och kollektiv, både på lokal, 

nationell och internationell nivå. De samarbeten som var utmärkande och som jag gett 

underrubriker är företag, forskning, länder samt skolor som jag kommer exemplifiera och sedan 

bygga min analys på. 
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5.1.3.1 Företag 

Högskolan samarbetar också med andra institut och med näringslivet. Idag pågår tolv 

företagsdrivna projekt med 17 företag inblandade inom ramen för Smart Textiles”, säger Erik 

Bresky. 
53

 

 

I det här utdraget nämns bara företag i förbifarten, ingen djupare ingång på vilka företag det rör 

sig om utan bara en kvantitativ rapportering. Förmodligen är avsikten att ge läsaren en förståelse 

för hur stort projektet Smart Textiles är. Utdraget är ett mikrotema från en artikel med annat 

makrotema, men man kan inte direkt säga att mikrotemat är explicit utan det är snarare något som 

hjälper till att skapa en helhet till artikeln. Att företag intresserar sig för att samarbeta med Smart 

Textiles visar att idéer och innovationer inte bara stannar inom forskningens väggar. Att förankra 

idéer på företag leder till att sakkunskap kan appliceras i verkligheten och skapa mervärde både 

för den personen som kommer till företaget och företaget själva. Så blev det bland annat för 

Margareta Zetterblom.  

 

Vid Acqwool ska doktoranden Margareta Zetterblom arbeta inom områdena ljud och ljus, säkerhet, 

industri och interiör för offentlig miljö och byggindustri. Margaretas forskningsarbete kommer att 

ske genom framtagning av experimenttextilier. Företaget stödjer doktoranden hela vägen i arbetet 

från prototyp till färdig produkt. För Acqwool är målet att Margareta Zetterblom blir 

affärsområdesansvarig för ljud och ljus på företaget.
54

  

 

Detta är ett utdrag från den mest personliga artikeln i kategorin som handlar om företag, det 

mynnar mer eller mindre ut i ett personporträtt av Margareta. Makrotemat handlar om samarbetet 

mellan Textilhögskolan personifierad av Zetterblom och företaget Acqwool i Gällstad. 

Makrotemat görs inte synligt i rubriken, utan först i de inledande styckena. I detta exempel tas 

även framtidsperspektivet fram med hjälp av mikroteman som förstärker läsarens bild av vem 

Margareta är och vad hon har för framtidsplaner för företaget.  

Man kan även se det som att artikeln vänder på första hälften av 1900-talets arbetsordning mellan 

könen. Margareta är knappast någon hemmafru, utan lönearbetar utanför hemmet med att 

utveckla tekniska innovationer. Margaretas tekniska kunskaper är även eftertraktade av 
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samhället, framförallt av företaget Acqwool som mer eller mindre utlovar henne jobb i framtiden. 

Hon är den tekniska experten i den här artikeln, och behöver knappast agera bifigur till någon 

man som var så vanligt under 1940-talets medierepresentationer av teknik. Då var ”hemmafrun” 

den som legitimerade tekniken och männen som ”utvecklade” den. Därför kan man se Zetterblom 

som en person som vänder på den traditionella genusordningen där hon själv står för den tekniska 

sakkunskapen och utvecklar nya tekniska produkter. Det gör henne även attraktiv både på den 

svenska och internationella arbetsmarknaden.
55

  

5.1.3.2 Skolor 

För Textilhögskolans räkning hade Susanne Edström också ett möte med Savannah College of Art 

and Design om ett samarbetsavtal. Det finns intresse för studentutbyte, främst på mastersnivå. 
56

 

 

Utdraget är hämtat från artikeln ”Smart Textiles hett i USA” där makrotemat handlar om att 

Smart Textiles deltog i svensk-amerikanska handelskammarens stora evenemang i Savannah i 

North Carolina. Man skulle kunna se detta som ännu ett sätt att framhäva sakkunskapen inom 

smarta textilier, att kunskapen nu även efterfrågas internationellt och leder till utveckling genom 

studentutbyten skolorna emellan.  

 

I projektet har designstudenter från Borås och Göteborg jobbat med möbel och textilföretag i olika 

workshops. Målet har varit att ta fram möbler med tyget som utgångspunkt.  

– Projektet är ett samarbete mellan Textilmuseet, Textilhögskolan, Chalmers, HDK samt diverse 

möbel och textilföretag. 
57

 

 

Samarbeten på nationell nivå sker mellan skolor inom regionen Borås och dess omnejd. Bland 

skolorna som är med i projektet skymtas Chalmers, högskolan med lång teknisk tradition som en 

gång inte ens antog kvinnor till sina utbildningar. Dessa initiativ kan ses som uppmuntran till att 

utveckla teknisk och textil sakkunskap till framtida innovativa produkter. Projekten skapar även 

intresse hos nästa generations yrkeskår inom design, teknik och textil som medverkar till att 

regionen kan konkurrera på arbetsmarknaden med en ny typ av gränsöverskridande kunskap.    
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5.1.3.4 Forskning 

 

Igår öppnade Ambience-08 i Borås, en internationell vetenskaplig konferens om smarta textilier. 

Drygt 130 forskare finns på plats för att under två dagar diskutera hur design och teknologi kan 

stödja varandra. 
58

 

 

Artikelns makrotema görs explicit redan i de inledande raderna, de förstärks sedan av 

mikroteman som tar upp andra aspekter och skapar en helhet av konferensen. Forskarna 

framställs till en början som kollektivet ”130 forskare” för att sedan längre ner i artikeln  

välja ut en av dessa 130 forskare för att göra artikeln mer berättande.  

Även här skymtas projektet Smart Textiles ur en vinkel kring regional utveckling och 

internationella samarbeten.  

 

Globala nätverk 

Forskning om framtidens textilier är inget specifikt svenskt., den pågår i stora delar av världen. 

Smart Textiles i Borås ingår i en rad globala nätverk inom forskning och industri. Just nu byggs 

nätverk med Danmark och Finland liksom med några europeiska projektnätverk. 
59

 

 

I detta utdrag är forskning och samarbete ett mikrotema, trots det görs det explicit genom 

underrubrik där de globala nätverken står i fokus. Man skulle kunna se det som att sakkunskapen 

hela tiden är under utveckling och att det krävs internationella kontakter för att hålla 

sakkunskapen ny, fräsch och uppdaterad. Ensam är inte stark och för att lyckas krävs samarbeten 

och uppdateringar av olika kunskaper.  

5.1.3.5 Olika länder 

Forskare från 18 länder deltar och informerar nu varandra om hur långt man har kommit. Var är vi, 

vart ska vi och vilka frågor ställer vi, sa textilhögskolans Marion Ellwanger i sitt 

inledningsanförande.
60
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Samarbeten mellan olika länder lyfts fram på lite olika sätt. I exemplet ovan presenteras de 

samarbetande länderna i form av en siffra, dock ganska opersonligt. Trots det är den 

rapporterande karaktären tydligast när länderna förekommer som mikrotema i artiklarna.  

 

Vi ska vara med i ett projekt i USA i år där tröjan ska ut på patienter. Där är man ju van att betala 

för vården, säger Lena Berglin, som har en magisterexamen från Chalmers och nyligen doktorerade 

på Textilhögskolan.
61

  

 

I detta exempel står ett individuellt land fokus, nämligen USA. I det här fallet blir USA inte bara 

ett land utan även symbol för Smart Textiles projektets framtid och dess förmåga att väcka ett 

internationellt intresse. Här framträder även Lena Berglin som med en utbildning från Chalmers i 

bagaget utvecklat EKG-tröjan. Bergling tekniska sakkunskap har skapat en innovativ ide som är 

tänkt att vara nyttig för samhället, inte bara i Sverige utan även internationellt. Man kan även se 

henne som en entreprenör, en nutida knalle som möter marknaden med ny teknik samtidigt som 

hon helt talar emot Leonards teori om ”teknisk segregation” Knappast undviker Berglin teknik, 

snarare är det på grund av sina kunskaper inom ämnet som gett henne jobb.   

Därför går hon samtidigt emot genusbegreppet eftersom hon inte valt utbildning och yrke efter 

vad som förväntas av hennes kön.
62

  

Sammanfattning: 

 

I kapitlet har jag beskrivit olika teman där Borås regionala utveckling främst blev tydligt i det 

tema som handlade om finansiering. Där kunde man urskilja de tre variablerna som Andy Piké 

diskuterar i sin neo-klassiska modell. I temat ”Visa upp sig” blir det även tydligt att intresset för 

de smarta textilierna i Borås inte bara är intressant ur ett lokalt perspektiv utan även väcker stor 

uppmärksamhet både nationellt och internationellt. De som tar sig utanför regionens gränser är 

främst kvinnor som till största delen står för den tekniska sakkunskapen och utvecklingen av de 

smarta textilierna. Samtidigt vänder kvinnorna också på den traditionella synen av textil och 

teknik och visar att kvinnor visst kan vara intresserade och duktiga på teknik.  
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Kvinnorna är även framträdande i det temat som handlar om samarbeten, exempelvis Margareta 

Zetterblom som samarbetar med företaget Acqwool där hon utveckla nya tekniska innovationer .  

Samarbeten med företag, forskning, skolor och länder är även viktigt för att regionen ska fortsätta 

att utvecklas mot en kunskapsproducerande region, där kvinnorna framför allt har ett finger med i 

spelet kring Borås tekniska utvecklig.  

5.1.4 Smarta textilier  

I det här kapitlet har jag samma tillvägagångssätt som i de andra temana, med skillnaden att jag 

här även försöker synliggöra propositionerna.  

 

Här är tröjorna som räddar liv! 

En tröja som mäter hjärtljud och larmar läkaren om något ät fel utvecklas nu i Sverige. 

– Både de som har haft en hjärtinfarkt och sjukvården behöver den här tröjan, säger Lena Berglin, 

som har formgivit plagget. 
63

 

 

Den här artikeln tar endast upp en smart textil, nämligen EKG tröjan som även står för artikelns 

makrotema. Makrotemat görs explicit redan i rubriken och de inledande raderna men förstärks 

även med en bild på tröjan vid sidan av texten.  

Mikropropositionerna görs explicita redan i rubriken och får läsaren att bli positivt 

inställd till tröjan i ett tidigt stadium. Att redan i rubriken bli övertygad om produkternas 

suveränitet märks i majoriteten av de artiklar som handlar om smarta textilier. Knappast hoppar 

tröjan fram och räddar en ur en livshotande situation, men för ett svagt ögonblick tror man nästan 

det. Andra exempel på rubriker där mikropropositionerna följer samma mönster är artikalarna: 

Smarta Textilier gör livet, Hon vill hjälpa världen med textil, Lysande smart väska, Rejäla kliv 

för smarta textilier”, Pratande kuddar ger Teko hopp osv. Rubrikerna i de andra temana är 

positiva, men just de artiklar som enbart handlar om produkterna är hejdlöst översvallande med 

mängder av värdeladdade ord. Journalisten känns berusad av teknisk fascination att han/hon 

glömmer bort analysen. 
64

  

Här visas återigen prov på att smarta textilier inte behöver legitimeras med 

”husmor”. De är inte skapade för hemmet utan främst för yrkeskårer, i det här fallet sjukvården 
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där de ska vara till nytta och hjälpa till att lösa olika problem. Den nyttoaspekten för samhället 

har traditionell textil aldrig kunnat göra anspråk på samma sätt. Det är samhället ses som den 

primära kunden, och det är framförallt kvinnorna som utvecklar de nya textilierna.
65

  

 

Kläder som alstrar ström till din mp3-spelare? Ett rep som säger till innan det går av, eller en tröja 

som sköter medicineringen när du är sjuk? Det låter som science fiction – men faktum är att 

textilierna håller på att bli smarta. 
66

 

 

Påstående efter påstående, jag vet inte hur många artiklar som börjat med att inledningsvis rada 

upp de smarta textilierna som exemplet ovan. Det skapar en text med explicita propositioner som 

är utformade på ett positivt sätt, utan någon form av analys vilket även gör det svårt för läsaren 

att säga emot eller kritisera. Snarare blir man övertalad av journalisterna att detta är helt suverän 

teknik. Man skulle även kunna se artikeln som ett uttryck för medieentusiasm, på grund av att 

den uppvisar drag som tyder på det.  Artikeln är skriven på ett genomgående positivt och 

sensationellt sätt vilket gör att läsaren tidigt fascineras av ämnet och dess ovärderliga plats i 

samhället som en bekväm och säker produkt. Leonards definition av ”smart” som beteckning för 

den nya och senaste tekniken kan kopplas samman med de ”smarta” textilierna, som ett uttryck 

för det senaste, en textil med utökade kunskaper. 
67

 

Makropropositionen som är läsarens spontana upplevelse av texten blir snarare att man ställer 

sig en fråga ”hur har människor egentligen klarat sig utan den här revolutionerande tröjan 

innan?” Medieentusiasmen framträder i stort sett alla artiklar, men blir mest tydligast i de artiklar 

som enbart handlar om smarta textilier eftersom de saknar analys och diskussion av den nya 

tekniken.
68

 

      

     Började med rymdforskning 

Många material och tekniska lösningar vi ser nu har sitt ursprung i den amerikanska 

rymdflygsstyrelsen Nasas rymdprogram. Eftersom rymdfärder ställde helt andra krav på prestanda 

och säkerhet utrustades austrounauternas dräkter redan på ett tidigt stadium med kylsystem med 
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cirkulerande vatten och system för övervakning av fysiologiska funktioner.
69

  

 

Stycket ovan är ett mikrotema som görs explicit genom sin underrubrik. Den hjälper till att skapa 

en helhets bild för läsaren om vad smarta textilier verkligen är för någonting . Denna artikel är 

välskriven, med tydliga underrubriker för att påvisa mikroteman. Till skillnad från de andra 

artiklarna som genomsyras av medieentusiasm uppvisar detta utdrag mer nyanserade 

propositioner och saklig information. För första gången skapas en någorlunda sammanhängande 

bild och man får många olika tidsperspektiv serverade, både det historiska, nutiden och framtiden 

i en och samma artikel. Detta är väldigt ovanligt i mina artiklar, det generella mönstret är att det 

historiska perspektivet inte tas upp över huvud taget artikeln utan är fullt fokuserad på nutiden 

och framtiden.
70

 

 

Lysande smart väska! 

Snart kommer handväskan som ändrar mönster beroende på vem som ringer i mobilen. Ringer din 

kära lyser varma färger, ringer en ovän skriker handväskan i grälla mönster. Sådan teknik har tagits 

fram vid Textilhögskolan i Borås. Det kallas smarta textilier och får Linda Worbin och hennes 

doktorandkollegor vid högskolan att tro på en spännande framtid för textilbranschen. 
71

 

 

Trots rubriken handlar inte bara artikeln om väskor, utan ger prov på många smarta textilier, man 

kan därför säga att makrotemat görs tydligt implicit med hjälp av dess mikroteman.  

Det som genomsyrar artikeln är framtidsperspektivet
72

, som snarare är regel än undantag i mina 

artiklar. Framtidsperspektivet skapas av mikropropositionerna som görs explicit redan i rubriken, 

men även i den inledande meningen som berättar om en väska som snart kommer ut på 

marknaden. Detta är vanligt i artiklarna, nämligen att sia om dess framtid som produkt för oss 

konsumenter trots att de inte finns på marknaden än. Hade produkterna varit tillgängliga för 

konsumenterna hade priset dock vart högt eftersom de tagit lång tid att utveckla, och väldigt få 

hade haft råd med dem.  
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 Syfte är framför allt att skapa nya jobb framförallt i Sjuhärad och Västsverige, säger Susanne 

Edström, projektsamordnare för Smart Textiles.
73

 

 

Perspektiv kan göras synligt genom att författaren till artikeln tydligt skriver ut det, men även 

underförstådda och gestaltas då genom olika stycken eller meningar som indikerar på en 

framtid.
74

Ordet framtid blir i exemplet ovan underförstått utan att artikeln skriver det på näsan. 

Det är den vanligaste typen att konstruera framtidsperspektiv i artiklarna, med hjälp av 

mikropropositioner framställs visioner om framtiden som skapar en makroproposition om 

framtidshopp. Man kan även se den regionala utvecklingen göra sig påmind där Susanne Edström 

pratar om att Smart Textiles ska ”skapa nya jobb”. Det faller in under den neo-klassiska modellen 

över variabler under vad som utvecklar en region.
75

 Man kan se Smart Textiles ur det 

evolutionsperspektiv som Andy Piké omnämner, Smart textiles blir då en linjär utveckling av 

Borås eftersom regionen har en historisk textil tradition. Man kan se det som en kollektiv textil 

sakkunskap som på något sätt är förankrat i regionen och reproduceras i de nya generationerna.
76

  

 

5.2 Aktörer 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera de olika aktörer som journalisterna uppmärksammat i 

tidningsartiklarna. De har förekommit som individer och kollektiv, i form av allt från människor 

till pengar och stipendium. För mig blir det även intressant att presentera de tidsperspektiv som 

gjorts synliga i samband med aktörerna.  

5.2.1 Individer som aktörer 

Lena forskar om interaktiva textilier-tyger som samspelar med sin omgivning. 

– Min första uppfinning var en mobilvante. I stället för att plocka upp mobiltelefonen 

ur fickan när det ringer lägger man vanten som har inbyggd trådlös högtalare och mikrofon mot 

örat.
77

  

 

                                                 
73

 Okänd. ”Rejäla kliv för smarta textilier”, Borås Tidning, 2008-06-01 
74

 Hellspong, Lennart o Ledin, Per (1997) Vägar genom texten Lund: Studentlitteraturs s.152 
75

 Pike, Andy mfl. (2006) Local and Regional Development Oxon: Routledge s. 63 
76

 Piké, Andy mfl.(2006) Local and Regional Development Oxon: Routledge s. 62-63 
77

 Karlberg, Kristina. ”Textilforskare med smarta lösningar”, Regionmagasinet, 1.2009 



33 

 

Exemplet är väldigt berättande, man får veta mer om Lena Bergling, vem hon är och till och med 

vart hon bor någonstans. Journalisten har träffat Bergling och intervjuat henne, vilket gör att 

artikeln talar ”med” henne och inte ”om” henne. Journalisten tillskriver henne den tekniska 

expertrollen redan i inledningen och förstärker det genom artikelns gång genom att berätta vad 

hon utvecklar och vad hon har för framtidsplaner. Man kan se det som att Bergling tillsammans 

med skribenten aktivt framför ett budskap i artikeln. Journalisten förtydligar och gör 

omskrivningar och väljer ut vilket material som är viktigt att ta med i artikeln men för att inte ge 

avkall på sin neutralitet i det som sägs lämnar journalisten över ordet till Lena Berglin. Hon är en 

citerad aktör och görs till journalistens medhjälpare. Berglin, är på det sättet en aktiv aktör och 

tillskrivs ansvar i det som sägs i intervjun, dels genom citaten men även genom journalistens 

omskrivningar. 
78

 

Enligt Judy Wajcman tolkar vi in gamla uppfattningar som vi har kring genus och teknik i nya 

medier vilket gör att könsroller hela tiden reproducerar sig. I det här exemplet vill jag snarare 

säga att Berglin talar emot gamla föreställningar och att artikeln inte reproducerar gamla 

övertygelser utan snarare vänder på dem. Berglin är ett exempel på att man inte har stereotypa 

intressen utifrån sitt kön, att kvinnor också är duktiga på teknik och dessutom kan utveckla det.
79

 

I andra exemplet framställs Bergling även där som expert, fast på ett annat vis. Till skillnad 

från det berättande viset att framställa henne som expert trycks det på att redovisa olika skolor 

och titlar. Detta används flitigt främst i artiklar där aktören är bifigur, men där ändå journalisten 

vill ge styrka i det personen har att säga. 
80

 

 

Linda Worbin och Amy Bondesson forskar inom projektet Smart Textiles vid Textilhögskolan i 

Borås. Den förstnämnda är textildesigner, den andra modedesigner. 
81

 

 

Exemplet gestaltar titlar som är vanliga att legitimera personer med, nämligen yrke och 

utbildning. Andra ”titlar” jag fann vanliga i artiklarna som förstärkning och legitimering av 

individer var bland annat student, forskare, doktorand och designer.  
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Eftersom tanken kring projektet Smart Textiles handlar om att skapa regional utveckling och 

arbeten kan man se det som att det är kvinnorna som står för denna utveckling med en blandning 

av teknisk och textil expertis.  

 

Vi vill visa vår styrka, att vi kan gå från ide till maskin i vår utbildning, säger Ulla Eson Bodin, som 

är vetenskaplig ledare vid instutitionen. 

Margareta Zetterbloms ljudabsorbenter som hon tagit fram tillsammans med Acqwool visas i flera 

montrar på mässan. Hon är doktorand och arbetar med att hitta tekniska lösningar med ren ull.
82

 

 

Dominansen av kvinnor är genomgående i mina artiklar, och de aktörer som är mest 

framträdande är olika individer. De tillskrivs expertegenskaper och kopplas samman med det 

tekniska området där de utvecklar och tar fram nya lösningar. Många av de kvinnliga aktörerna 

återkommer i artiklarna, framför allt Lena Berglin, Linda Worbin, Susanne Edström och 

Margareta Zetterblom. Vid varje ny förändring eller om något nytt händer på området är någon 

av dessa kvinnor framme och uttalar sig.  

5.2.2 Kollektiva aktörer 

De kollektiva aktörerna är fler än de individuella aktörerna, och återkommer i en eller annan form 

i större delen den press jag studerat. I mina artiklar kunde jag urskilja två typer av kollektiva 

aktörer, generella kollektiv och namngivna kollektiv.  

 

I Borås jobbar forskaren Lena Berglin fram morgondagens material och prylar. EKG-tröjan har 

redan rönt intresse från USA.  

– Vi ska vara med i ett projekt i USA i år där tröjan ska ut på patienter. Där är man ju van att betala 

för vården.
83

 

 

Exemplet visar på ett vanligt fenomen i mina artiklar, nämligen att en individuell aktör talar om 

kollektiva aktörer. I det här fallet är det Lena Berglin som talar om ”patienter”, ett generellt 

kollektiv som omnämns som målgrupp för EKG-tröjan. Detta ger även prov på ett generellt drag 

jag fann i de flesta av artiklarna, nämligen kollektivens underordnade position. De framför inte 
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själva sin talan, utan omnämns av andra överordnade individer. Andra generella kollektiv jag 

funnit i artiklarna kan göras lång, men vanliga är ”kvinnor” ”män” personer” ”forskare” 

”textildesigners” ”företag” för att nämna några.  

 

– I vanliga fall jobbar man med konstruktionen av möbeln först och tyget i andra hand. Men vi ville 

börja i andra änden för att ge utlopp för nya idéer. Säger Johan Huldt, professor på 

Textilhögskolan.
84

 

 

I artikeln som handlar om ett projekt talar Johan Huldt i termer av ”vi” vilket inte bara infattar 

honom själv utan även indikerar på att han hänvisar till ett kollektiv av människor såsom 

forskare, studenter, skolor och företag. Det är ett vanligt sätt när flera kollektiv buntas ihop och 

omnämns på samma gång. 

 

     Textreme vann Fiberrik 

Oxeon AB i Borås med produkten Textreme tog hem 200 000 kronor, glasskulptur och stor prestige 

genom att på måndagskvällen utses till segrare i textiltävlingen Fiberrik.
85

  

 

Raderna ovan visar prov på två namngivna kollektiva aktörer, dels företaget Oxeon AB som 

sällskapar med tävlingen Fiberrik. I artikeln symboliseras dock Oxeon AB av tre olika individer 

på en bild som anknyter till texten. Artikeln har även företaget som makrotema, något som inte är 

speciellt vanligt i mina artiklar där kollektiv oftast har en mindre plats i texten. Andra kollektiva 

företag som omnämns i materialet är gamla traditionella Ludvig Svensson men även nystartade 

Acqwool. I Sjuhäradsbygden blir det ändå tydligare på grund av regionens historia av 

massproduktion i textilfabriker till projekt där kunskap och innovationer leder till utveckling för 

regionen. Projektet drar även till sig internationella kontakter och jobb för expertis inom teknik 

och textil som inte hade efterfrågats på samma sätt i en region full av fabriker och industrier. 

 

Vid sidan av det naturliga användningsområdet inom vården, till exempel på personer som redan 

har haft en hjärtinfarkt, finns intresse från räddningstjänsten. 

– Om brandmän bär tröjan när de går in i ett brinnande hus kan en räddningsledare övervaka deras 
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hjärtan och ganska tidigt se om de börjar bli dåliga, säger Berglin, som spår att plaggen kan börja 

tillverkas i Sverige inom något år då Totalförsvarets forskningsinstitut gjort de sista testerna. 
86

 

 

Yrkeskårer omnämns i artiklarna, främst som de kunder som anses behöva de nya smarta 

textilierna. Lena Berglin och journalisten på TT formar en berättelse om EKG-tröjan som 

oumbärlig för sjukvården och extrema yrkesgrupper. Den individuella aktören, Berglin, citeras 

och refereras av journalisten medan de kollektiva aktörerna endast omtalas i artikeln. De 

kollektiva aktörerna förstärker dock och ger trovärdighet till Lena Berglins EKG-tröja. De skapar 

en inramning till artikelns och Berglin använder dessa aktörer för att kunna motivera EKG-tröjan.  

Man kan se det som att Lenas sakkunskap här efterfrågas av samhället som i det här fallet är 

föremål för hennes produkt istället för enskilda konsumenter.  

 

– Smart Textiles öppnar för en renässans för textil. En pånyttfödelse som mycket bygger på den 

kompetens som finns i Borås och Sjuhärad. Historien och traditionen är också viktig, poängterar 

Susanne Edström, projektsamordnare.
87

 

 

Länder och städer, både lokala, nationella och internationella förekommer i mina tidningsartiklar. 

I stycket ovan lyfts de två lokala aktörerna Borås och Sjuhärad fram. I det här fallet får de rollen 

att legitimera den långa textila traditionen som funnits i bygden och bekräftar samtidigt Pikés 

linjära utvecklingsmodell. 

Borås och Sjuhärad var de platser som vanligast lyftes fram i artiklarna, oftast inklämda i en 

mening. Falkenberg, Göteborg och andra städer i Sverige lyftes främst fram i samband med 

utställningar, då den lokala tidningen fått en anledning att skriva om ämnet. När de 

internationella aktörerna framträdde blev majoriteten länder i stället för städer. Sydafrika och 

USA användes främst för att stärka projektet och betonade samarbeten och kontakter.  

 

Tillsammans med näringslivet har en grupp studenter och forskare från Textilhögskolan,  

Chalmers och HDK utmanat begreppet textil i en serie workshops. Målet har varit att ta fram helt 

nya sittmöbler.
88
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Olika universitet/högskolor förekommer ofta som kollektiv. Raderna ovan är skrivna på ett 

berättande vis, och förstärker och legitimerar de andra kollektiven ”studenter” och ”forskare”.  

I mina artiklar är det vanligast att det är svenska skolor som nämns, men det förekommer även 

utländska skolor. Tendensen där är att det i så fall skrivs en enstaka artikel för att den utländska 

skolan sedan lämna den mediala scenen. Vanligast är att skolan skrivs ut med namn eller som 

”kontakter”, ”kontakter” är också ett ord som används av individuella aktörer när de pratar om 

olika företag.  

 

De som i första hand ekonomiskt stöder Smart Textiles är Västra Götalandsregionen, Stiftelsen 

Föreningssparbanken Sjuhärad, Teko (Sveriges textil -och moderföretag), SP, Espira och Sjuhärads 

kommunalförbund tillsammans med näringslivet.
89

  

 

Finansiärer och bidragsgivare av olika slag är kollektiva aktörer som återkommer i artiklarna. I 

det här fallet radas de upp efter varandra, men det generella mönstret i artiklarna är dock att de 

står var för sig inbäddade i texten. 

 

Kläder med inbyggt UV filter finns till exempel i handeln liksom kylvästen som användes av Stefan 

Holm och de andra idrottarna som gav Sverige fem guldmedaljer i Aten 2004. Västarna är fyllda 

med bergssalt som kyler tills de smälter vi +28 grader. Nu har brandförsvaret upptäckt dem liksom 

MS sjuka. 
90

 

 

Även om Stefan Holm inte själv utvecklar smarta textilier hjälper han i medietexten till att öka 

dess värde. Trots att Holm är så kallad ”passiv” aktör i texten blir han ändå en medhjälpare som 

förstärker Smart Textiles med hjälp av sin person. Stefan Holm representerar nämligen något 

utanför den medietext han framträder i som står för idrott, hälsa, uthållighet och ambition. 

 

Många material och tekniska lösningar har sitt ursprung i den amerikanska rymdflygsstyrelsen 

Nasas rymdprogram. Eftersom rymdfärder ställde helt andra krav på prestanda och säkerhet 

utrustades astronauternas dräkter redan på ett tidigt stadium med kylsystem med cirkulerande vatten 

och system för övervakning av fysiologiska funktioner. Ganska snart funderade man också på hur 
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de tekniska framstegen skulle kunna utnyttjas i livet på jorden. 
91

 

 

Den generella kollektiva aktören ”Astronauterna” representerar här historien, i mitt material är 

det dock väldigt få artiklar där man får veta det historiska perspektivet. De flesta aktörerna är 

lokaliserade i nutiden och framtiden. Nutidsaktörer är de som utvecklar smart textiles produkter, 

alltifrån individer som Lena Berglin till kollektiv som företaget Acqwool. Det kan även gestaltas 

i projekt som för tillfället bedrivs, eller pågående utställningar som visas. Exemplet nedan ger 

nutidsperspektiv och prov på sådana aktörer, framförallt i form av tävlingen ”Fibberik” som 

pågående projekt.  

 

Premiären av Fiberrik vanns av Boråsföretaget Oxeon och kolfiberväven Textreme. Förutom 

prispengarna gav segern värdefull uppmärksamhet. 

– Nu öppnar vi för en ny uppgång och hoppas på många deltagare. Fiberrik är ett nationellt pris, 

deltagare från hela landet välkomnas, säger Ellinor Bokedal, projektledare för Fiberrik 2010.
92

  

 

Framtidsaktörerna framställs i termer av kommande företag, framtida kunder och kommande 

prototyper av smarta textilier. Ofta har inte artiklarna enbart framtidsperspektiv, utan är en 

blandning av det och nutidsperspektiv. När det talas om framtidsperspektiv i artiklarna förstärks 

samtidigt idéen om Smart Textiles som en förutsättning att skapa regional utveckling.  

 

En bransch som visat intresse för smarta textilier är bilindustrin. I bilklädseln kan olika funktioner 

byggas in. Ett bilsäte som känner av förarens hållning och märker när han eller hon blir dåsig, kan 

till exempel slå larm om det är dags att stanna, kliva ur och sträcka på benen.  

 – Det är viktigt att vi inte begränsar oss för tidigt . Det är svårt att veta vilka saker som ska 

produceras, därför tar vi fram prototyper som är lekfulla och lätta att ta till sig” säger Linda Worbin 

som doktorerar på Textilhögskolan.
93

 

 

Man siar om framtiden och omtalar branscher som ”visat intresse” och ”skulle kunna vara 

intresserade”. Fokus ligger på möjligheterna med smarta textilier, i exemplet ovan blir 
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bilbranschen en kollektiv aktör som står för framtidstron med Linda Worbin i spetsen som 

framtidsaktör och den kvinnliga tekniska expert som utvecklar prototyper. I det här fallet är 

exemplet hämtat från Dagens Industri vilket även visar att det inte bara är lokaltidningen ”Borås 

Tidning” som uppmärksammar smarta textilier. Visserligen dominerar Borås Tidning i artiklar 

om smarta textilier, men när väl andra svenska tidningar skriver om ämnet är de lika positiva 

kring den nya tekniken som lokaltidningen är. Ibland skriver de andra svenska tidningarna om 

smarta textilier utanför Sverige, men majoriteten kretsar dock kring Borås och utvecklingen i 

Sjuhäradsbygden. När andra svenska tidningar skriver om Borås i textila sammanhang kan man 

se det som att mediebilden förstärker hur staden vill bli marknadsförd och bygger på 

föreställningen om Textilriket. Därför är även uppmärksamheten kring ”Smart Textiles” i media 

även viktig för textilturismen i Sjuhäradsbygden. 

5.3 Kontexten 

 

I det här kapitlet kommer jag söka mig utanför texten och leta efter de utomstående sammanhang 

som artiklarna skapats i. De kontexter jag funnit i mitt material presenterar jag genom olika 

exempel.  

 

Jag börjar med journalisterna, det är trots allt de som står bakom artiklarna och deras attityd till 

ett visst tema är i stort sett avgörande för hur läsaren kommer att uppfatta det. Det är konstigt att 

journalisterna är så enformiga i sitt sätt att rapportera kring smarta textilier, tendensen är 

genomgående positiv och artiklarna saknar helt analys. Detta hävdar Leonard är vanligt 

förekommande när journalister bemöter och skriver om ny teknik, de vill ju trots allt ha 

”Breaking news” att komma med. Vetenskap och teknik står även för objektivitet, något som är 

en norm som journalister arbetat efter. Journalisterna i mina artiklar gör precis det Leonard talar 

om, bemöter de smarta textilierna med stående ovationer. Om de jobbar för lokaltidningen eller 

en nationell tidning spelar ingen roll. Två journalister återkom med jämna mellanrum i artiklarna, 

nämligen Ingemar Brink och Inger Dahlin-Ros. Så fort något nytt dök upp om smarta textilier var 

de framme och rapporterade för Borås Tidning, till skillnad från övriga journalister som skrev 

någon enstaka artikel i ämnet.
94
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Företag inspireras att ta vara på möjligheterna som finns inom forskningen kring smarta textilier. 

Johan Redström från Interaktiva institutet inspirerade med förebilder hämtade från 

Icke textila verksamheter. Lars Fast från SP gav elektroniska exempel. Fredrik Johansson från FOV 

Fabrics och Thomas Carlsson från Scandfilter berättade om sina företags samverkan med Smart 

textiles. 
95

 

 

Detta är ett utdrag ur en artikel skriven av journalisterna Kaj Svensson och Ingemar Brink. I 

inledningen skriver de även om Erik Bresky som är projektledare. Kvinnor omnämns inte en enda 

gång, utan domineras av män. Visserligen skriver Ingemar Brink om kvinnor i andra artiklar men 

man kan ändå se vissa tendenser till att männen får ta mer plats i hans artiklar . Samma drag 

finner man hos vissa kvinnliga journalisterna, att de i viss mån framhäver kvinnorna mer. 

Sanningen bakom Carl Larsson stilen. Stilikonen Karin fyller 150 år 

 I november for en grupp på 38 personer under ledning av professor Ulla Bodin upp till Sundborn 

för att få inspiration. ( : ) Och vad fastnade studenterna för…Allting. Åtminstone till en början, sen 

måste de välja. Elin valde att arbeta med Sara Sjögren som också blivit intresserad av Karins 

stilbildande klädideal.
96

 

 

I exemplet är det förutom de tre kvinnor som omnämns ytterligare fem kvinnor som förekommer 

i artikeln och från journalist till aktörer domineras den av kvinnor. Man kan säga att exemplen 

berör samma punkt, att journalister gärna framhäver det kön som de själva har.  

 

112 friska miljoner till textilforskning i Sjuhärad! Smart Textiles segrade i statliga Vinnovas 

rikstävlingen om mängder av forskningsmiljoner. Från statliga forskningsfrämjaren Vinnova 

kommer nu totalt 56 miljoner fördelat över åtta år. Till detta kommer minst lika mycket från andra 

finansiärer, bland annat Västra Götalandsregionen. 
97

 

 

 Att en viktig kontext handlar om det lokala och regionala kan man inte bortse ifrån, framförallt 

inte när majoriteten av de artiklar jag använt mig av publicerats i Borås Tidning.  

Göteborgsposten kom på andraplats och tredjeplatsen delas av alla andra tidningar. 
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Exemplet ovan är hämtat från Borås Tidning, där den lokala kontexten blir extra tydlig. Man 

skulle kunna se det som att Borås Tidning förstärker Smart Textiles projektet eftersom det är en 

del i Borås regionala utveckling. Som Piké var inne på är teknik en viktig variabel för en regions 

utveckling, och i det här fallet blir smarta textilier den tekniken som Boråsregionen har tilltro till. 

Det är de smarta textilierna som ska skapa nya jobb i regionen och dra till sig spetskunskaper för 

att småningom luta över till kunskapsregion. Borås Tidning blir i det här fallet allierad med Borås 

regionala utveckling. Genom att skriva genomgående positivt, utan ifrågasättande av de smarta 

textilierna blir ur lokalt perspektiv mer förståligt, för varför skulle Borås egentligen spotta på sig 

själva? Smart Textiles projektet är ju trots allt en av Borås stads stoltheter och flaggskepp.  

 

Men hur kul är det då att bo övervakad och ha sensorer i sängen och på toan?  

Med smarta textilier skulle alltså en del av den här kontrollen och övervakningen kunna skötas 

betydligt mer diskret, enkelt och bekvämt. Ett skönt örngott som kollar pulsen samtidigt som man 

sover känns bra mycket mindre integritetskränkande än en kamera på sängkarmen.
98 

 

När kritik väl förekommer som i exemplet ovan sker det på ett väldigt förutsägbart sätt. Stycket 

inleds med en ifrågasättande rad för att sedan följas av påståenden som lugnar läsaren. Detta är 

något som även Leonard upptäckt i sina medieanalyser kring ny teknik. I stycket kan man även 

utläsa journalistens vilja att framhäva den kontroll som de smarta textilierna kan skapa i hemmets 

sängkammare, att örngottet trots allt är både bekvämt och säkert.
99

   

 

Nanotrådar med stora ambitioner 

Smarta textilier och elektroniskt papper. Det är visionen för en amerikansk forskargrupp som 

lyckats bunta ihop nanometertunna kiseltrådar och kadmiumsulfid. Forskarna som beskriver 

resultaten i Nature, hoppas att bedriften ska vara ett steg på väg mot att tillverka elektronik på stora 

ytor av i princip vilket material som helst. 
100

 

 

Så kretsar då alla tidningsartiklar om smarta textilier kring Borås? Till större delen är det faktiskt 

så, det märks särskilt tydligt i Borås Tidning men även i de andra svenska tidningarna. Trots att 

jag har med tidningar från hela Sverige kretsar artiklarna kring Sjuhäradsbygden, och de som inte 
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gör det kan i stort sett räknas på en hand. Därför är exemplet ovan lite ovanligt, i artikeln står 

Borås och de svenska smarta textilierna inte i fokus över huvud taget. Istället handlar den om 

utländska smarta textilier och innovativa lösningar. I Borås Tidning är dock alla artiklar om 

smarta textilier anknutna till smart textiles klustret i Borås på något sätt, det är främst i de 

tidningar som inte har lokal prägel som skriver om utländsk smart textil.  
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6. Slutdiskussion  
 

I min analys kom jag fram till en hel del som är väl värt att diskutera, de flesta beröringspunkter 

anknyter till genus, teknik, regional utveckling och medierapportering. Dessa kommer jag att 

presentera i det här kapitlet.  

 

En stor iakttagelse var att de smarta textilierna i stort sett vänder på första hälften av 1900-talets 

arbetsordning mellan könen. Kvinnorna var då i stort sett frånvarande i den tekniska utvecklingen 

och i regel hemmafruar. De smarta textilierna är dock en arena som har skapat en förändring 

eftersom de är en kombination av textil och teknik som i stor utsträckning utvecklas av kvinnor.  

Med både tekniska och textila kunskaper får kvinnorna kliva fram och för en gång 

skull vara de tekniska experterna, de som tar plats och får redogöra för sina sakkunskaper inom 

ämnet. Sakkunskapen har ofta i första hand förvärvats av kvinnorna på någon teknisk institution 

såsom Chalmers i Göteborg för att sedan användas till att utveckla textilierna. Glöm män i vita 

laboratorierockar där kvinnan är bifigurer, här framträder kvinnan själv och blir på så sätt 

representant för artikeln och den kunskap som presenteras i den. 

De smarta textilerna behöver alltså knappast legitimeras med ”husmor”, de smarta 

textilierna är egentligen ingen textil som direkt är skapad för hemmet utan främst anpassad för 

offentliga arenor. De smarta textilierna är nämligen framställda med en utgångstanke i att göra 

nytta och vara lösningar till samhällsproblem. Därför har olika yrkeskårer som ”tjänar” samhället 

stått i fokus för utvecklingen. Till dessa kan nämnas brandmännen som fått nya smartare 

branddräkter och sjukvården som vart föremål för utvecklingen av EKG-tröjan. Här kommer vi in 

på nyttoaspekten för samhället som textilen historiskt sätt aldrig fått göra samma anspråk på som 

tekniken. Detta ändrar de smarta textilierna på som nämligen ser samhället som den primära 

kunden istället för enskilda individer.   

Historiskt har männen utvecklat teknik som kvinnorna sedan tagit emot, men med 

de smarta textilierna är rollerna delvis ombytta, det är kvinnor som utvecklar och män som 

konsumerar. Visserligen är sjukvården ”könad” som ett kvinnligt yrke, men en annan yrkeskår 

som är föremål för smarta textilier är exempelvis brandkåren som förhållandevis är ett manligt 

”könat” yrke.  
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Smarta textilier har även blivit Boråsregionens svar på teknisk utveckling, en viktig 

variabel i den semi- strukturella teorin som Andy Piké aktualiserar i boken Local and Regional 

Development.  Man kan se Borås utvecklas linjärt med en grund i evolutionen och historien. Från 

en region med massproduktion och textilfabriker som sysselsatte större delen av regionens 

invånare till en tekokrasch som satte regionen i gungning. Många förlorade jobben men samtidigt 

överlevde textilen på sina egna villkor. Kunskapen blev det centrala, textilturism följdes av att 

Rydals museum öppnade i ett gammalt spinneri och Textilhögskolan slog upp portarna i Algots 

gamla lokaler. Smart textiles projektet höjer Borås ytterligare ett ribbsteg till att kvalificera sig 

som kunskapsregion. Det är där det utvecklas framtida textilier, ingen massproduktion utan 

främsta syfte är istället att föda fram innovativa idéer. Dessa konkurrerar sedan med den 

internationella marknaden, som samtidigt är föremål för att knyta kontakter och nätverk. Att 

regionen satsar på Smart textiles märks även genom den finansiering som delas ut. Förutom de 

statliga pengarna som kom från Vinnova är regionen själva med och finansierar eftersom de tror 

starkt på dess förmåga att skapa nya jobb. Projektet presenteras i artiklarna som att det drar till 

sig högutbildade människor som på det sättet gör regionen Borås attraktiv att flytta till.  

Framförallt är det kvinnorna som presenteras som de som ska utveckla regionen, de 

som står för det tekniska kunnandet och innovativa idéerna. Det är kvinnorna som framställs som 

de som ska transformera regionen till en kunskapsregion något som de förmedlar och utvecklar 

genom nationella och internationella samarbeten.  

I de tidningsartiklar jag undersökte var majoriteten av artiklarna från den lokala 

tidningen Borås tidning, närheten och en vilja att stärka regionen Borås spelar förmodligen roll i 

hur de fascinerat rapporterar kring smarta textilier. Samtidigt kan man se att fascinationen kring 

smarta textilier är lika stark i tidningar som inte är lokala och att de även där andas framtid och 

”nya sköna värld” . En smart gardin kanske inte är lika behövd idag som dammsugaren var när 

den gjorde revolution i folkhemmet, men journalisterna vill ändå få oss att tro det och jag tycker 

faktiskt att de lyckas. 
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