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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera betydelsen av ge-

nus/kön i samhällsplanering med hänseende på arbete med 

miljökonsekvensanalyser. I studien speglas framställningar 

av varianter i begreppen natur, kultur och miljö samt hur de 

behandlas i relation till genus/kön. Varianter på begreppen 

ställer jag i förhållande till att arbeta med miljökonsekvens-

analysbeskrivningar (MKB). Vidare tar jag upp hur arbete 

med MKB kan påverkas av genus/kön i Sverige 2003. 

Startpunkten i studien är en intervjuundersökning på ett 

konsultföretag som genomför miljökonsekvensanalyser. 

Intervjuerna har som syfte att ge exempel på varianter av 

hur miljökonsulter upplever att deras ställningstagande i 

miljökonsekvensanalyserna påverkas av faktorer som är 

knutna till genus/könsmärkta föreställningar i förhållande 

till dem själva och deras omvärld. Resultatet ger belägg för 

att genus och kön påverkar föreställningarna om begreppen 

natur, kultur och miljö vilket i sin tur påverkar det arbete 

med miljökonsekvensanalyser som informanterna genom-

för. 

  

Abstract The aim of this study is to regard the significance of 

gender/sex in planning of society during work of 

environmental and social impact assessment (EA). This 
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essay considers variations of how conceptions of nature, 

culture and environment can be handled in relation to or 

with gender and sex. I bring variations of the conceptions in 

relation to how the work of environmental and social impact 

assessment (EA) can be affected by these conceptions in the 

country of Sweden 2003. As a starting point of the 

examination an interview study at a consulting firm in the 

business of environmental impact assessment were done. 

The interviews had the aim to give example of variations in 

how environmental consultants experience that their work 

with EA are effected by facts that can be linked to 

gender/sex marked conceptions in relation to themselves 

and the context they work in. Evidences is given in the 

results that gender/sex in their relation to the conceptions of 

nature, culture and environment affects the work with 

environmental and social impact assessments. 

 

Nyckelord: natur, kultur, miljökonsekvens, miljöanalys, MKB, genus, 

kön, miljö, fenomenografi, samhällsplanering 
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1. Inledning 
I välfärdstaten Sverige finns en obestridlig och väl förankrad kulturell syn på naturen såsom 

varje medborgares rättmätiga tillgång genom den s k ”Allemansrätten”. Allemansrätten är 

ingen lag men ger av hävd varje individ rätten att röra sig fritt i naturen liksom att tälta under 

en natt samt att bada i sjöar och i havet. Den som rör sig i naturen har också skyldigheter som 

bygger på ömsesidig hänsyn till natur, markägare och ”vandrare”, det ställs härigenom krav 

på att aldrig störa, förstöra eller skräpa ner. Naturen är en del av vår omgivande miljö och för 

att bevaka både privata men också nationella och internationella intressen som interagerar 

med miljön finns flera lagar, bl a miljöbalken (MB) och Plan och bygglagen (PBL). Hur mil-

jö, natur och kultur får utrymme att utvecklas inom ett geografiskt område påverkas av och 

påverkar de människor som bor i där. Det är dock inte bara den yttre miljön som påverkar 

människorna som bor, lever och rör sig i ett land utan också hur människorna är sedda som 

individer av sina medmänniskor. Enligt lag skall ingen människa i Sverige diskrimineras be-

roende på kön, religion, funktionshinder, sexualitet, ras eller annan etnisk tillhörighet. Jäm-

ställdhet mellan män och kvinnor är en lagstiftad rättighet inom arbetslivet och den högre 

utbildningen. Företag med arbetsplatser med mer än 10 anställda har bl a krav att utveckla 

jämställdhetsplaner för att skapa ökade möjlighet för att utveckla denna jämställdhet mellan 

könen på arbetsplatsen. 

Samhället förändras ständigt och det görs planer för samhällets utveckling vid t ex industriut-

byggnad, gruvdrift, väg och järnvägsutbyggnad och kommunal översiktsplanering. Dessa pla-

ner skall enligt de svenska lagarna, bl a MB och PBL, också integrera en analys av miljön, en 

s k miljökonsekvensanalys. Miljökonsekvensanalysen dokumenteras i en miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) som offentliggörs samt kontrolleras och godkänns av myndigheterna. De 

som gör dessa analyser är människor, kvinnor och män som arbetar som miljöanalytiker på 

olika konsultföretag. Ofta är de utbildade till ingenjörer eller landskapsarkitekter, men även 

biologer, kemister och geologer är representerade. I Sverige finns närmare trettio konsultföre-

tag och tre av dessa konsultföretag är så stora att de delar på merparten av alla uppdrag som 

finns tillgängliga på marknaden. De mindre företagen arbetar ofta som specialister och funge-

rar som underleverantörer till de stora företagen. Närmare 4000 personer arbetar idag inom 

dessa konsultföretag. Av de anställda är det endast ett mycket litet fåtal som är projektansva-
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riga för miljöanalyserna, troligen färre än 7 %.1 Den myndighet som till volymen har det mest 

omfattande kontrollansvaret är länsstyrelsen. Inom länsstyrelserna är det miljöenheterna som 

handlägger ärenden med miljökonsekvensanalyser. Det är huvudsakligen individer vilka arbe-

tar som miljökonsulter samt tjänstemän på myndigheterna som bär huvudansvaret för vad som 

anses vara värdefull natur och kultur. Hur de utövar denna makt påverkas bl a av hur de ses 

som individer, som kvinnor och män, i det svenska samhället och av deras individuella syn på 

miljön, naturen och kulturen. Naturligtvis finns det också andra faktorer som påverkar synen 

på miljö, natur och kultur som t ex ekonomi, forskning liksom ideella miljöorganisationer, EU 

m fl vilka i sin tur består av andra individer, kvinnor och män verksamma såväl inom Sverige 

som inom Europa samt övriga delar av världen. 

Resonemanget avser att visa hur viktig individen är för hur begrepp i vårt samhälle utformas 

samt att det är delarna som skapar helheten (detta gäller i denna studie främst begreppen mil-

jö, natur och kultur men också begreppsskapande i allmänhet). Det är nödvändigt att studera 

individer för att tydliggöra den variation av uppfattningar som är grunden för den helhetssyn 

som utvecklas i samhället. Världen är inte könsneutral därför är kön och genus centralt. För 

att utröna dessa sambandsvariationer har i denna undersökning personal från ett av de stora 

konsultföretagen fått beskriva sin syn på vad arbetet med miljöanalyser innebär samt vilka 

kontaktytor de har med myndigheter och allmänheten. Detta har ställts i förhållande till hur 

miljö, natur samt kultur beskrivs i litteratur och den faktor som i denna studie djupare analy-

serats, genusaspekten.   

2. Syfte 
I denna rapport ligger fokus för studien i förhållande till på vilka sätt arbete påverkas med 

utgångspunkt i begrepp och omvärldsfaktorer.  

Syftet är att studera betydelsen av genus/kön för begrepp i samhällsplaneringen med hänseen-

de på arbete med miljökonsekvensanalyser.  

3. Metod 
Det finns inom vetenskapen olika sätt att ställa frågor om verkligheten. Frågorna kan handla 

om vad verkligheten är, varför den ser ut som den gör, men kan också utgå ifrån hur männi-

skor uppfattar, erfar eller tänker sig denna verklighet. Denna studie bygger på en induktiv 

                                                 
1 Uppgifterna är hämtade från Internets svenska miljösidor. (http://www.smn.environ.se/miljonat/vemvad ) och 

de där angivna företagens egna hemsidor och med hänseende på uppgifter som här publicerats har en ap-
proximation gjorts för vilket siffrorna som angivits i texten har sitt stöd. 
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strategi då studien utgår ifrån det empiriska materialet vilket sedan stöds eller motsätts av det 

teoretiska materialet. Visserligen har studien en deduktiv grund i att den utförs av en person 

(jag själv) som genom tidigare studier och livserfarenhet har erfarit kunskap. Detta innebär att 

jag baserar studierna på inneboende kunskapsorientering.  

I denna studie ligger utgångspunkten i hur människor uppfattar sin verklighet. Uppfattningar-

na får konsekvenser för hur dessa människor liksom alla andra människor i samhället uppfat-

tar denna verklighet. Studien är gjord inom området genusvetenskap, vilket jag definierar 

som, vetenskapen om människors uppfattningar av kön och könsföreställningar vilka bygger 

på relationen mellan människa och omvärld2. Därmed är grunden för genusvetenskap tvärve-

tenskaplig och beskriver hur genusvärderingar interagerar, influerar och styr hur andra veten-

skaper får sitt uttryck3. I denna studie har den fenomenografiska ansatsen används vilket gör 

det möjligt att ställa frågan inte bara hur erfarande sker utan också vilka olika infalls-

vinklar/aspekter som finns för detta erfarande. Ansatsen används för att utröna hur detta erfa-

rande kan ske för tolkningen/förståelsen av begreppen natur, kultur och miljö samt hur tolk-

ningen/förståelsen av dessa begrepp styrs genom olika maktfaktorer. Forskningssubjekten är 

fyra konsulter i en konsultorganisation och studien utgår från deras erfarande i förhållande till 

deras arbete med miljökonsekvensanalyser. I detta sammanhang är det är viktigt i att påpeka 

att det inte är de färdiga miljökonsekvensbeskrivningsrapporterna som har varit i fokus för 

studien utan vilka synsätt som präglar vägen fram till rapporterna d v s själva utförandet av 

miljöanalyser. Fenomenografin är inriktad på relationen människa – omvärld. Uppfattningen 

grundar sig på att individen möter sin omvärld mot någon typ av bakgrund, både som utfors-

kare och forskningssubjekt4.  

En fenomenografisk undersökning konstrueras med grundval i hur ett antal individer beskri-

ver sin upplevelse av en situation, ett fenomen i sin omvärld. Dessa beskrivningar tydliggör 

variationer av uppfattningar av ett fenomen. Avsikten med min undersökning är följaktligen 

att påvisa variationer av uppfattningar som visar sig i undersökningsmaterialet och synliggöra 

dessa i förhållande till genus/kön. Dessa variationer kan sinsemellan vara olika, utbytbara 

eller motsägelsefulla. Intention med att synliggöra variationer av uppfattningar är inte att be-

kräfta några ”sanningar”. Utgångspunkt är däremot att beskriva och karakterisera hur männi-

                                                 
2 Mitt synsätt bygger bl a på diskussioner som framställs i: Butler, 1999; Yuval-Davis, 1997; Traweek, 2001  

et c 
3 Jämför t ex med hur sambandet belyses i t ex Asdal, Brenna & Moser, 2001, Mellor, 1997, Harding, 1991 
4 Marton, 1981; Uljens, 1989 
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skor uppfattar sin omvärld. Alla företeelser, fenomen, i världen har olika innebörd för olika 

människor samtidigt som vi i ett samhälle präglas av gemensamma normer.  

Tillsammans utgör undersökningsmaterialets variationer av uppfattningar underlag som kan 

bidra till fördjupade kunskaper kring begreppen miljö, natur, kultur i förhållande till genus.  

Relevansen grundar sig i noggrannhet och begränsningar men också i erkännandet av indivi-

duell positionering samt förbindelser som skapas i de upprättade relationerna. Tillförlitlighe-

ten bygger på den anda som mina tolkningar utförts i: systematiskt och noggrant, ansvarsfullt 

och med omsorg, hela tiden med en kritisk medvetenhet om att studien endast utgör varianter 

av hur den studerade kontexten upplevs. 

3.1. Förhållningssätt och bakgrund 
Genusvetenskapen är framvuxen ur kvinnors emancipation i ett patriarkalt samhälle och visar 

uttryck för maktförhållande mellan individ - individ och individ – samhälle med utgångspunkt 

i genus/kön. Fenomenografisk ansats ger uttryck för beskrivningar av människors medvetna 

uppfattning om världen och dess ständiga förändringar och har vuxit fram främst inom peda-

gogisk och didaktiskt forskning5. Förändringen bygger på en symbios mellan den enskilde 

individen och dess relationer, dess fysiska och psykiska förutsättningar och den omvärld, kon-

text, som omger individen vid varje enskilt tillfälle6  

Fenomenografi är starkt förknippad med postmodernism, möjligen poststrukturalism och visar 

tydliga tecken på en föränderlig syn, både på vetenskap och på vad vetenskap bygger på7. 

Vetenskap blir allt oftare synliggjord som en representation av maktstrukturer i samhället8. 

Det blir därför möjligt att som en alternativ definition av vetenskap, avse den verksamhet som 

forskaren ägnar sig åt eller t o m den kunskap som forskaren framställer9. Visserligen innebär 

denna definition ett cirkelbevis men tydliggör samtidigt betydelsen av historiska och sociala 

frågor kring vem som är forskare och vem som har makt att definiera en verksamhet som ve-

tenskaplig eller ovetenskaplig10. Inom den fenomenografiska ansatsen belyser forskaren sätt 

att erfara fenomen . 

                                                 
5 Marton, 1981, s 177-200; Kroksmark, T., 1987, s 224 ff; Alexandersson, 1994 s 68;  
6 Egidius, 2000, s 157-163; Kvale, 1997, 54-56; Marton & Booth, 2000, kap 6, s 145-177 speciellt s 159-162; 

Säljö, 2000, speciellt s 17, 58 och s 204. 
7 Kvale, 1997, s 47; Lindgren, 2000 
8 Lindgren, 2000 s 358 
9 Kvale, 1997, s 61 
10 Kvale, 1997, s 61; Haraway, 2001, s 190; Leigh Star, 2001, s 131-133; Traweek, 2001, s 212 
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-” fenomenografen frågar, vilka kritiska aspekter finns det hos sätt att erfara världen, som gör att människor 
kan hantera den på mer eller mindre effektiva sätt?” 11 

Forskaren kommer under studiens gång att lära sig om specifikt utvalda fenomen på olika sätt. 

På så sätt ändras också förståelsen av fenomen hos de studerande under tiden för undersök-

ningen. Erfarandeti innefattar eller bygger på insikten inom lärandet av de olika delarna eller 

aspekterna hos fenomenii, 12. Att göra en fenomenografisk studie genom djupintervjuer inne-

fattar följaktligen insikten av förändringar på flera plan, såväl i själva intervjusituationen som 

i analys och i slutledningssituationen13.  

Då arbetsmaterial för analyser liksom för det analyserade har som utgångspunkt levande ma-

terial är den kvalitativa intervjun just den metod som ofta används och som också är lämplig i 

flera hänseenden14. Formen för intervjun som en interaktion mellan två eller flera människor, 

om än på olika villkoriii, ger också en möjlighet för den intervjuade att förstå och behärska 

nya sammanhang. Den kvalitativa intervjun är ett bra instrument att bilda kontaktyta mellan 

forskningsvärlden och ”verkligheten” i vardagsvärlden. 

 ”Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur 
undersökningspersonernas vardagsvärld.” 15 

Tydliggörande av hur oskiljaktiga forskaren, datamaterialet som samlas in och analysen av 

detsamma är, grundläggande för studien. Objektiviteten kräver därför att subjektiviteten tas 

med i beräkningen. Härmed blir objektivitet ett hjälpmedel för att skapa förbindelser mellan 

olika vetande subjekt, som alltid är belägna någonstans. Problematiken kring objektivitet med 

utgångspunkt i var kunskapen befinner sig, hos vem, och i vilket syfte den presenteras, är nå-

got som många feministiska forskare diskuterat t ex Sandra Hardings och Donna Haraway16.   

Erfarande bygger dock inte bara på ny kunskap och nya erfarenheter utan är en interaktion 

som sker mellan medvetna och omedvetna kunskaper och handlingar, vilken bygger på indi-

videns placering i den aktuella kontexten.  

”Vi ser aldrig världen med naket öga. Det vi upptäcker när vi ser är tecken i redan etablerade mönster. Pro-
blemet är nu att den accelererande förändringstakten i och av samhället ställer det vi skulle kunna kalla för 
”det sociala seendet” - det vi fäster uppmärksamheten vid för att vi uppfattar det som varande särskilt rele-
vant för människors sociala liv och utveckling - inför svåra prov.” 17 

                                                 
11 Marton & Booth, 2000, s 153 
12 Marton & Booth, 2000; Säljö, 2000 s 32; Dysthe, 2003, s 220 
13 Egidius, 2000, s 158; Kvale, s 54-56 och 188; Marton & Booth, 2000 s 171-174; Säljö, 2000, s 125-126 
14 Reinharz, 1992, kapitel 2 
15 Kvale, 1997, s 70 
16 Haraway, 1991; Hardings, 1991  
17 Dencik, 1999, s 87 
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Variationer av uppfattningar är en påverkansfaktor ifråga om synen inte bara på olika begrepp 

som miljö, natur och kultur utan också på det arbete som görs inom forskning och vetenskap 

samt av samhällets olika aktöreriv. Variationer av uppfattningar grundar sig i människors olika 

erfarenheter och kunskaper men påverkas också av förutfattade meningar och myter och för-

domar. Med myter avser jag uppfattningar kring kontextuella samband vilka blir allmänt ac-

cepterade oberoende vetenskaplighet18 v. I studien avser jag uppfattningar som omgärdar kon-

texten vid miljöanalys. Dessa variationer av hur ”verkligheten” kan upplevas speglar dock 

omvärldens ”sanningar”, inte allas verklighet återspeglas, inte heller all verklighet, men trots 

det vill jag hävda att dessa variationer av uppfattningar kring verkligheten påverkar allas möj-

lighet till erfarande av dessa begrepp. Omvänt blir dessa variationer av uppfattningar ”san-

ningsbildande” för dessa begrepp i den omvärld vi befinner oss i.  

”Myter smyger sig också in i fackprosa och färgar av sig på till synes ”objektiva”, vetenskapliga beskrivning-
ar av vår värld.”19 

Sambandet mellan mytbildning liksom fördomar och acceptansen av dessa myter och andra 

föreställningar i en kontext kan bindas till resonemanget kring betydelsen av hur och vad som 

bildar subjektet och objektet i ett sammanhang samt att detta påverkar framställningen av det-

samma. Det subjektiva är i viss mån det mest objektiva, då erkännandet av den egna subjekti-

viteten är det tydligaste beviset för att endast objektiviteten kan observeras med subjektiv in-

ramning20. Dessa ramar är i och för sig i bästa fall tydliggjorda men tydliggörs av subjektiva 

observatörer. Observatörerna väljer vad som är värt att observera alternativt subjektivt väljer 

inramningen för sin objektivitet. I förhållande till miljökonsekvensanalyser är det viktigt att 

tydliggöra vem och som formar referensramarna och vem liksom vad som i vårt samhälle ges 

dignitet för miljövärden. Med utgångspunkt i vem är det främst frågan vad och på vilka sätt 

som denna studie koncentreras. Ingen fördjupning har gjorts för frågor som rör organisation 

även om individernas inbördes position liksom deras förhållande till myndigheter och upp-

dragsgivare givits utrymme.  

Den fenomenografiska ansatsen liksom den feministiska forskningsetiken ger tydligt uttryck 

för betydelsen av subjekt-objektrelationen i förhållandet mellan den studerande och det stude-

rade21. Det är därför av vikt att ”forskaren”, den som gör studien, markerar sina förutsättning-

                                                 
18 Jämför med Barthes, 1981, definition av myter liksom Fiskes, 1990, tolkning av Barthes och vidare med 

Smeds, 1997, tolkning av begreppet myter samt dess betydelse för litterära texter också vetenskapliga 
19 Sandström, 1997 
20  Foucault, 1980; Haraway, 1991; Haraway, 2001; Skeggs, 1997; Traweek, 2001 
21 Uljens, 1989; Harding, 1991; Butler, 1999 (ex s 51); Star, 2001, Haraway, 2001 
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ar, sin position i förhållande till ämnet som studeras. Jag som gör studien är utbildad inom den 

traditionella naturvetenskapen närmare bestämt inom geologi och har alltid haft ett stort in-

tresse för arbete med miljö ur olika aspekter. Detta har fått till följd att jag bl a studerat miljö-

konsekvensanalyser och miljörätt samt också varit engagerad i olika miljöprojekt. I mitt för-

hållningssätt gentemot det jag studerar är det viktigt att påpeka att jag antar att all verksamhet 

som utförs av människor inom en kontext alltid innebär positionering, samarbete och anpass-

ning därmed också har en relation till eller gentemot genus/kön.. Min förhoppning är att öpp-

na dörren för friska vindar att storma in och vädra de gamla värderingarna och lufta bort en 

och annan gammal hävd till förmån för en större öppenhet och förändringsbenägenhet.  

3.2. Tillvägagångssätt  
Den här studien utgår från en initierande intervjuundersökning. Ur denna utkristalliserades 

begrepp och faktorer som är av signifikans för konsulternas arbete i förhållande till ge-

nus/kön. Några av de grundläggande begreppen har problematiserats med utgångspunkt i en 

litteraturstudie22 vilken speglar dessa ur en rad synvinklar med hänseende på genus. 

Dialogen mellan intervjumaterialet och litteratur med olika vetenskapliga infallsvinklar och 

deras förhållande till genus/kön har varit grundläggande i den process som studien inneburit.  

Det teoretiska materialet formuleras i texten som en interaktion mellan de olika textkällor som 

tar upp begreppen natur, kultur och miljö samt ges ett samband till genusvetenskapsteorier.   

 

En kvantitativ undersökning av könsallokeringen bland studenter samt bland handläggande 

tjänstemän23 på Länsstyrelsen i Skåne har genomförts. De utbildningar som granskats sam-

manfaller med undersökningsgruppen av konsulters grundutbildning, valet av granskade ut-

bildningsprogram är även kopplat till mer sentida utbildningar inom ämnesområdet miljöana-

lys, miljövärdering. Utbildningar vid Lunds universitet och SLU begränsar denna kvantitativa 

studie. Undersökningen är en följd av de synpunkter som verbaliserades under intervjuunder-

sökningen angående hur fördelningen av kvinnor/män vilka studerar vid dessa utbildnings-

program påverkade andelen möjliga kvinnliga/manliga sökande till konsultarbeten i miljökon-

sekvensanalyser. Detta fick mig att undra hur andelen kvinnor och män som arbetade inom 

länsstyrelsen var fördelade. Vidare ställde jag mig frågan om/hur detta avspeglades i förhål-

lande till vilka personer som gavs auktoritetsvärde på denna myndighet. Tjänstemännen vid 

                                                 
22 Litteratur har sökts i biblioteksdatabaser samt grundar sig i kurslitteratur samt är en följd av Internetsökning-

ar till bl a företagshemsidor och myndigheters nätpublikationer  
23 Tjänsemän vid Länsstyrelsen i Skåne handlägger miljökonsekvensbeskrvningar (MKB) 
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miljöenheten vid Länsstyrelsen i Skåne handlägger MKB-rapporter i regionen. Förhållandet 

mellan andelen män och kvinnor, liksom skillnader mellan olika utbildningar och tjänsteom-

råden problematiserades statistiskt. Resultaten redovisas i tabellform både som ett procentför-

hållande och det verkliga antalet individer. Undersökningen är endast avsedd att utgöra en 

indikation av könsallokeringen inte att ge någon helhetsbild för Sverige eller Skåne. 

3.2.1 Arbetssätt vid intervjuerna 
För att utveckla ömsesidig tillit under intervjun utlovades att allt intervjumaterialet skulle han-

teras som konfidentiellt. Intervjumetodiken utformades med utgångspunkt från John Sawats-

kys 10 grundläggande regler för intervjumetodik24 samt den teknik som Christianson, Engel-

berg och Holmbergs formulerar25 i ’hur vi minns och hur dessa minnen kan frammanas ge-

nom kognitiv intervjumetodik”. Ett stamnät av belysande punkter för frågorna producerades 

som underlag för de tematiskt utformade intervjuerna. Intervjuerna spelades in med bandspe-

lare, men vid ett tillfälle fungerade inte tekniken och delar av intervjun dokumenterades en-

dast som anteckningar. Varje intervju skrevs ut ordagrant. För analysen lades också stor vikt 

vid informanternas kroppsspråk och tonlägesförändringar under intervjun vilket förstärkte 

eller försvagade ordens betydelse och/eller ”syfte”. 

3.2.1.1. Frågorna – Platsen - Informanterna och förberedelserna inför inter-

vjuerna - Etik 

Infallsvinkeln vid intervjuerna styrdes av företagets önskan att fokusera på hur dialogen sked-

de mellan konsulter, uppdragsgivare och myndigheter samt hur detta påverkade arbetet med 

miljökonsekvensanalyser. Företagsledningen valde ut den grupp inom företaget där de fyra 

informanterna ingick. Inom denna grupp valde i sin tur ansvarig chef ut de medlemmar som 

deltog i studien. De blivande informanterna förbereddes genom att ett brev som författats 

skickades med e-post till den samordnande på företaget vilken förmedlade det till var och en 

av de fyra informanterna26. Det är av intresse för relevansen och tillförlitligheten hos inter-

vjumaterialet att inga frågor ställdes om informanternas åsikter angående genus/kön, eller 

genus/köns betydelser för olika miljöprojekt eller för eller inom informanternas arbete.  

Frågorna som ställdes utformades under dialogen och avsåg att låta informanterna fritt berätta 

om sin arbetssituation samt den verklighet de upplevde att de befann sig i. Några punkter hade 

                                                 
24 Sawatsky, 1997 
25 Christianson et al. 1998 
26 Se rubrik 10.1, Bilaga 1: brev till konsultföretaget, s 36 
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ställts upp för att utgöra tematisk grund som en förberedelse inför intervjuerna27. Tidsåtgång-

en för varje intervju var cirka en timme. Lokalerna som nyttjades var samtalsrum i konsultfö-

retagets egna lokaliteter.  

Informanterna utsätts ständigt i sin roll som konsulter för ett ifrågasättande både internt och 

externt ur kompetenssynvinkel, både som individer och som grupp. Dessa faktorer gör att det 

inte är lämpligt att presentera detaljer eller återge ordagrann lydelse av informanternas utta-

lande under sagda intervjuer. Endast ett mycket litet fåtal citat från intervjuerna återges orda-

grant. I det material som presenteras har innehållet i stället återgivits i så snarlika uttryck som 

möjligt.  

Företaget som deltagit i undersökningen är ett projekteringsorienterat konsultföretag främst 

inom bygg och infrastruktursektorn. Det tillhör ett av de största företagen inom den sektor 

vilka utför miljökonsekvensbeskrivningar som lämnas in till länsstyrelserna. Engagemang 

utvecklades tidigt inom kvalitets- och miljökvalitetsområdet och de deltar idag med egen 

forskning inom dessa områden. Tydliga miljö- och kvalitetspolicies finns. Inom dessa policies 

läggs vikt vid att det inom företaget finns en vilja att tydligt skapa förståelse för och att integ-

rera humanistisk kunskap med hög teknologisk kompetens. Det är ett helsvenskt företag och 

var ursprungligen ett familjeföretag. Detta stärktes successivt genom anställningar och utvid-

gades genom bl a fusioner med andra konsultföretag i branschen. Bland de anställda är 45 % 

väg- och vatteningenjörer eller högskoleingenjörer. Av de anställda är en tredjedel kvinnor 

och två tredjedelar män.28 

Arbetsgruppen i vilken informanterna ingår består i sin helhet av sju personer varav två är 

seniorkonsulter. Bägge är män och har arbetat i branschen i 30 respektive 15 år. Seniorkonsul-

terna är uppdragsansvariga och har hand om och ansvarar för alla större uppdrag, samt sam-

ordnar arbetet mellan sig själva och kollegorna. Inom gruppen finns dels två konsulter som är 

uppdragsansvariga, en man och en kvinna med 5 respektive 8 års erfarenhet från branschen. 

Slutligen består gruppen av två juniorkonsulter. Båda är kvinnor och dessa har arbetat 2-3 år 

som konsulter. Inom gruppen finns också en kvinna med 8 års yrkeserfarenhet, men hon va 

föräldraledig vid intervjutillfället.   

Informanterna arbetar alla med infrastrukturprojekt och gör inom dessa miljökvalitetsanaly-

ser. Informanterna har jämförbar men olik utbildning, de har olika anställningstid på företaget 

och olika tidigare livs-, yrkeserfarenheter vilket de ansåg hade betydelse för deras yrkesutöv-

                                                 
27 10.2 Bilaga 2: PM för vad intervjuerna skulle utgå ifrån, s 37 
28 Alla uppgifter är hämtade från företagets hemsidor 
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ning. I undersökningen ingår två män och två kvinnor. Den ansvarige i gruppen deltog själv i 

undersökningen och var den som förmedlade kontakten med och till de andra informanterna.  

4. Genus/kön och våra uppfattningar 
Genus grundar sig signifikant på relationer mellan människor och inte på fysiska samband 

eller på beskrivningar av ting eller vetenskap ej heller på vad som anses vara vetenskapligt. 

Därmed kan genus inte heller appliceras direkt på vetenskapliga objekt/subjekt som kultur och 

natur vilka miljöbegreppet bygger på. Dessa begrepp påverkas och är icke desto mindre under 

inflytande av genus i föreställningsvärlden. Med hänseende på denna aspekt vill jag anknyta 

till variationer av uppfattningar som bygger på föreställningar, erfarenheter, myter29 och för-

domar ”djupt” grundade i det svenska/västerländska samhällets normer vilka är bundna till 

begreppen miljö, natur och kultur. Utrymme ges med hänseende på vilka sätt dessa begrepp 

anges bli könade. Vidare ses begreppen i förhållande till arbete med miljökonsekvensanalyser 

liksom annan samhällsplanering.  

4.1. (Natur)vetenskap och genus/kön 
För att beskriva ramarna för vad som ges dignitet och därmed innefattas i miljöanalyser som 

görs måste vad/vem som är auktoritetsskapande inom miljöområdet i Sverige klarläggas. Då 

det gäller miljökonsekvensanalyser är både vem som formulerar det vetenskapliga värdet och 

vems betraktelsesätt som ges värde betydelsefullt för vad som analyseras. De som arbetar med 

miljöanalyser och värderar miljökonsekvensbeskrivningar är som framkommit i huvudsak 

naturvetare. Relationen mellan (natur)vetenskap och genus/kön är av den anledning viktig att 

problematisera. Denna relation påverkas av och influerar samtidigt på utbildning, värderings-

redskap och andra gemenskapbildande faktorer.  

 

Naturvetenskapen och tekniken anses av många vara vår civilisations viktigaste ”utveckla-

re”30. Naturen objektifierades tidigt inom vetenskapen för att inte utgöra konflikt eller ett hot 

mot de rådande religiösa föreställningarna (läs kristna). Två samhälleliga maktfaktorer separe-

rades därmed, den vetenskapliga och den religiösa. Under 1900-talets senare hälft har religio-

nen som maktfaktor successivt minskat i det svenska samhället. Däremot har naturvetenskap 

och teknik successivt givits allt större auktoritet i samhället och över dess normer.  

                                                 
29 Sandström Peter: MfÅA 12/97, 1997; Smeds John, 1997 s 155- 
30 Horn, Lindqvist & Sandberg, 1983; Lauritzen, 1990; Åberg, 1993 
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Det ”moderna projektet” under 1900-talets första hälft innebar stora samhällsförändringar, 

vilka påverkar vetenskapssynen än idag. Det ”svenska” gavs form och ”utseende” 31. För att 

ges utrymme i samhället fordras det för individerna att vara respekterade. Respektabiliteten 

tydliggör gränserna för detta utrymme, vad det innebär samt vilka krav som ställs på indivi-

den i sammanhanget32. Vem som var respektabel eller vad som ansågs respektabelt, då kvin-

nor gjorde inträde i den offentliga sfären under början av 1900-talet i Sverige, påverkades av 

samt begränsades av den kontext som respektabiliteten utvecklades i d v s det svenska sam-

hället. Elin Wägner beskriver i sin essä från 1923, konsekvenserna, vilka innebar att kvinnor i 

det rådande samhällssystemet hamnade i ghetton33. Wägner använder symboliken ”En neger-

stat i staten”34 för att synliggöra dessa konsekvenser. Den tidstypiska rasistiska symbolik som 

essäns titel resumerar placerar ”maktpositionen” i centrum och klargör subjektrollers auktori-

tet. Detta tydliggör behovet av och kravet på att samarbete, dialog, över alla symbolgränser 

krävs för att skapa verkligt jämställd förändring i samhällen - mellan genus, kön, ”raser”, 

klasser, etnicitet, nationer, kontinenter, vetenskaper o s v.  

Flera forskare har belyst hur stor betydelse eugeniken haft och fortfarande har för vilka karak-

tärer, som värdesätts inom forskning, vetenskap och universitetsvärlden35, vi. Dessa rasistiska 

subjektrollers auktoritet avspeglas i diskursen för det svenska samhällets natursyn och miljö-

hänsyn liksom för all vetenskapsutveckling såsom naturvetenskapen. Den forskning som ut-

vecklades under 1900-talets första hälft påverkade och påverkar än i dag synen på vetenskap-

lighet och synen på vem som är den mest respektabla ”vetenskapsmannen”, forskaren36. Vad 

som avses vara vetenskap samt vilka/vems resultat som ges myndighet inom vetenskapsdis-

kursen har inte i något större avseende förändrats fram till idag vilket med distinktion tydlig-

görs av bl a Donna Haraway, då hon åskådliggör kraften i maktpositionen hos ”den vita väs-

terländska mannen”37. 

 

Naturvetenskapen38 har givits formen som den stora sanningssägarenvii och blivit arkitekten 

för vårt liv och våra värderingar. Denna positivistiska filosofi39 har påverkat främst hur natur-

                                                 
31 Dahlgren, 2002; Tornbjer, 2002; Wägner, 1999 
32 Skeggs, 1997 
33 Wägner, 1999, s 94-100 
34 Forsåt-Scott, 1999, s 13 och 35-40; Wägner, 1999, 94-100 
35 Molina & Reyes de los, 2003, s 297-298 
36 Molina & Reyes de los, 2003, s 297-298 
37 Haraway i Asdal et al, 2001, Det beskjedne vitnet 
38 Detta ska sättas i ljuset av en aspekt på just vetenskapssyn; genom att gå till ordet matematik som kan härle-

das från grekiskan där matematik kort och gott ges betydelsen ”vetenskap” Åberg, 1993, s 3 
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vetenskapen utvecklats under 1900-talet. Positivismen påverkar än idag synen som ofta präg-

lar naturvetenskapen som varande den genuina, äkta vetenskapen.  Naturvetenskapen har ge-

nom tiderna hierarkiskt positionerat sig högt. I praktiken innebär detta att naturvetenskap och 

teknik fungerar som maskulinitetens förlängda arm och därmed avgränsar femininiteten vil-

ken inte får något inflytande på samhällstrukturen40. Samhörigheten mellan männen, det man-

liga och naturvetenskapen anses t o m vara så intim att naturvetenskapen i sig kan beskrivas 

som könad41. 

”Har naturvetenskapen ett kön? Mitt svar är ja. Den naturvetenskapliga världens intima samband med den mi-
litärindustriella utvecklingen och teknologins med sexualiteten visar det. Naturvetenskapen och teknologins 
värld idag är männens värld, den är skapad av män för män. De kvinnor, som arbetar inom denna värld, blir 
uteslutna på grund av sitt kön. De måste även acceptera de regler och den ideologi, som råder i naturvetenska-
pen och teknologin, om de önska arbeta och vara framgångsrika inom dessa områden.”42  

Den svenske vetenskapsmannen är, som ordet lyder, knappast en kvinna. Åtskilliga är de 

forskare som påpekat hur kvinnor uteslutits från främst de naturvetenskapliga och tekniska 

områdena43. En del av denna könade vetenskapsbild kan historiskt fram till idag beskrivas 

genom hur den tillämpade matematiken, naturvetenskapen44, kulturhistoriskt räknas som en 

del av det moderna projektet45. Utgångspunkten har varit att först förklara dess natur för att 

sedan behärska den. Denna förändring kan också ses ur ett postmodernistiskt perspektiv då 

den fysiska verkligheten ersätts med siffror46. Naturvetenskapen är manligt kodad, vilket gör 

kvinnliga naturvetare till gränsöverskridare, avvikare som ständigt måste förhålla sig till dessa 

manliga koder47 

”Den hegemoniska manligheten kännetecknas framför allt av att den är osynlig och ibland till och med så 
osynlig att den inte ses som manlighet utan som kompetens. Hegemonisk maskulinitet konstrueras framför allt 
på en abstrakt samhällelig nivå och tillhör den ideologiskproduktion som pågår i media och reklam. Den for-
mas också bland män i vardagen. Men endast ett fåtal män praktiserar den i verkligheten.”48 

4.2. Natur/kultur - miljö och genus/kön 
Det är människor som utför miljökonsekvensanalyser. Dessa människor påverkas av sin om-

givning, normer och värderingar i samhället, politiska ställningstagande. De påverkas av egna 

och andras etiska värderingar samt alla de föreställningar de har om den miljö som omger 

                                                                                                                                                         
39 Comte, 1979, s 61 
40 Lauritzen, 1990, s 13-14; att jämföras med Abrahamsson & Gunnarsson, 2002 143-145  
41 Peltonen, 1997 
42 Peltonen, 1997, s 60-61 
43 Lauritzen, 1990; Asdal, Brenna & Moser, 2001, se t ex s17 och 19; m fl 
44 Som fysik, astronomi, biologi, geologi och teknik. 
45 Ruhe, 1993,, s 123-131 
46 Ruhe, 1993,, s 123-131 
47 Jämför med Abrahamsson & Gunnarsson, 2002 
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dem liksom föreställningar om människorna, naturen, kulturen de ska analysera då de analy-

serar och beskriver miljön. I det heteronormativa dikotomiska samhälle som Sverige kan be-

skrivas som definieras individer utifrån könen man eller kvinna. Beroende på hur en individ 

definieras påverkar detta individens, hans/hennes, förhållningssätt och position i samhället.  

 

Mannen är ”skapare” av kulturen, ”härskare” och ”erövrare” av naturen49. Kvinnan är bärare 

av kulturen för vilken hon agerar beskyddande då hon bevarar och konserverar kulturella 

mönster. I naturen är kvinnan den passiva deltagaren. Framställningar visar kvinnan som en 

del av naturen ett något (objektet) vilket både kan och bör nyttjas/utnyttjas, men som också är 

okontrollerbart, mystiskt, vilket kan/ska utforskas av mannen viii 50. Mannen formerar sig här-

igenom som subjektet vilket objektifierar det kvinnliga objektet. Mannen som normerande 

genus tydliggör hur maktförhållandena återspeglas i hur dessa samhällsfenomen är ”könade” 

och konstrueras hierarkiskt. 

Miljön är och utvecklas inom den fysiska planeringen till ett socialt konstruerat rum eller 

plats, ett territorium att påverka och omforma. De planerade miljöerna sätter yttre ramar för 

hur människors förutsättningar att leva i sin vardag, bortsett från individens vilja att utforma 

sitt privatliv. Betydelsen av den makt samhällsplanerarna har i utformningen av miljön och 

dess betydelse för människorna som lever i den är något som bl a kulturgeografen Gunnel 

Forsberg formulerat. Det geografiska rummet är könskonstruerat, platsen är av betydelse för 

hur könsrelationerna utformas i samband med fysiska planeringen. Framställningen av  

genus/kön som integrering av omedvetna könsbestämningar och värderingar påverkar inne-

börden av samt hur samhällsplanerarnas planerings- och gestaltningsarbete utformas och ut-

förs51.  

Föreställningar återspeglar vad som anses vara kvinnligt alternativt manligt. Uttryck som be-

tecknas ”mjuka” symboliseras ofta som kvinnliga värden vilka ofta bygger på egenskapsord 

som skönhet, glädje, mättnad, hunger och återspeglas känslor eller kopplas till biologisk sam-

existens. Motsvarande uttryck som betecknas ”hårda” symboliseras ofta som manliga värden 

                                                                                                                                                         
48 Abrahamsson & Gunnarsson, 2002, s 241 
49 Strömberg i Larsson, 1994; Ariansen, 1993, (främst s 19-47); Buckingham-Hatfield, 2000, s 11-33; Hallock 

Johnsson i Meyer & Prügl, 1999; Coates, 1998, ex s 79 
50 Tornbjer, 2002 (spec inledningen); Yuval-Davis, 1997; (se t ex på s 67); Merchant, 1994, s 31 (samt 23-63 

som helhet) 
51 Forsberg, 2002 
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och bygger på omständigheter som är nyttiga, användbara, utvecklingsbara, vinstgivande samt 

kopplas till möjligheter att nyttja/utnyttja vad som ses som resurs.52 

Kvinnan ses stundom som närmare naturen, som en del av naturen, vilket skulle kunna grunda 

sig på biologi där kvinnokroppen kopplas till att kvinnor bär och föder barn, d v s den visuellt 

”synliga” reproduktiva och livgivande förmåganix. Synen på kvinnan och kvinnans förhållan-

de till naturen blir tydlig i symboliken där kvinnliga pronomen förstärker naturen som objekt, 

exempel är Moder jord, Moder natur, Vårens nymf53, liksom när obrukad mark beskrivs som 

jungfrulig mark.  Mannen ses stundtals som den aktive upptäckaren av naturen eller t o m 

dess erövrare. Det är i auktoritetsrollen där mannen visar hur naturen och miljön är beskaffad, 

där han som subjekt ger objekten i naturen deras namn och identitet. Naturen framställs allt-

emellanåt när den personifieras som allierad med mannen, som aktiv och oberoende, samti-

digt är det ovisst om naturen är mannen till hjälp54.   

En beskrivning av mannens förhållande, eller förhållningssätt till naturen är ”farsarvet” och 

bygger på de män som idag och historiskt beskrivs som undersökare, upptäckare av natur och 

naturfenomen55. Farsarvet blir evident då det är de manliga bragderna som ges utrymme i me-

dier inte bara historiskt utan alltjämt idag. Det manliga subjektet överordnat naturobjekten blir 

tydligt i beskrivningarna av hur natur och naturfenomen medvetandegörs för allmänheten. 

Naturobjekten beskrivs som ett resultat av mäns strävan att förstå och övervinna naturens obe-

räknelighet och tidigare oidentifierbarhet56. I beskrivningar av vetenskapliga upptäcktsresor 

för riktningar används ofta uttryck som penetrera eller att ”tränga in i det okända inre”. Detta 

synsätt kan tolkas som en beskrivning av hur ”mannen” dominerar naturen alternativt en de-

monstration av forskarens virilitet57. 

4.2.1 Miljösyn/miljöetik 
Naturen beskrivs med förkärlek som betydelsefull för människor i Sverige. ”Svensken” be-

skrivs i många sammanhang som en naturkär naturvän58 Trots ”svenskarnas” nära relation 

med naturen finns en gängse uppfattning inte bara i Sverige utan i hela västerlandet om en 

natur skild från människan och människans förnuft. 

                                                 
52 Abrahamsson & Gunnarsson, 2002; Lindvert, 1997; Risberg, 1998 
53 Merchant, 1994, främst s 23-63 
54 Forsberg, 2002 
55 Schough, 2002 
56 Schough, 2002 
57 Lewander, 2002 
58 Larsson, 1994; Wiman, 1988 et c 
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Att diskutera om människan är ett djur eller en kulturvarelse kan ses som den centrala dog-

men kring natur – kultur dikotomin. I denna dogm ser materialisterna naturen som en primärt 

bestämd social konstruktion av interagerande, där naturvetenskapen fungerar som medel likt 

en källa för breddning och förklaring från vilka de sociala strukturerna tar sitt byggnadsmate-

rial59. 

”Är människan egentligen ett djur? Ett djur vars tunna ”kulturfernissa” alltid hotar att spricka upp och dunsta 
bort när vi t ex blir retade, hotade eller sexuellt upphetsade? Eller är vi verkligt förnuftiga kulturvarelser som 
frigjort oss från naturens begränsningar”60 

Det är sällan som människa och natur nämns utan koppling till den kristna dualismen, enligt 

vilken ”människan” har en själ, ett förnuft som är väsensskilt från den materiella substansen.61 

Människocentrerad miljöetik (antropocentrismen) utgår från synen att människan är den enda 

”moraliska aktören” d v s ”moraliska subjektet” men också den enda ”moraliskt berörda par-

ten”, det ”moraliska objektet”. Detta synsätt utgår från att det endast är människor som kan 

reflektera över sin existens och därför ansvara för sina handlingar: Därmed är människorna de 

moraliska aktörerna. Den antropocentriska miljöetiken uttrycker människans förhållande till 

naturen som förvaltande, reparerande, erövrande ur resurs eller bevarande perspektiv för mil-

jön och naturen, vilket kan jämföras med mannens förhållande till naturen62. Enligt ett dualis-

tiskt synsätt är människan skild från naturen medan människan enligt holistisk antropocen-

trism är integrerad i naturen – naturen är nödvändig för människan63. 

Människans beroendeställning gentemot naturen är inte alldeles uppenbar. Växtligheten på de 

öppna fälten eller lagårdarnas djurparker uppfattas sällan som föda idag. Mat är kopplad till 

tekniskt förädlade produkter vilka presenteras både som ”råvaror” och färdigmat i affärsdis-

karna.  

All miljöetik är inte människocentrerad. Inom den ickeantropocentriska miljöetiken finns fle-

ra varianter. Skillnaderna är t ex synen på lika eller olika värde för elementen i naturen (inklu-

sive människan) liksom människans hänsynstagande gentemot naturen. Synen på människan 

där kvinnor ofta har tillerkänts ett lägre värde än män, vad det gäller rösträtt och arvsrätt är 

exempel på hur naturelement värdesätts olika64. Det går också att beskriva dessa olikheter 

mellan hur element värdesätts eller ges rätten till ett egenvärde genom att uttrycka element 

                                                 
59 Descola & Pálsson, 1996, s 83 
60 Sandell, Öhman, Östman, 2003, s 21 
61 Sörlin, 1991, s 107 + helhet; Stenmark, 2000, kap 1, 3 och 4; Ariansen, 1993, spec s 19-45  
62 Ariansen, 1993 och jämför med Schoug, 2002 
63 Stenmark, 2000 
64 Stenmark, 2000, s 74-82 (kvinnovärdet se s 82) 
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såsom rättssubjekt alternativt rättsobjekt. Ett rättsubjekt kan genom egen önskan eller vilja, 

själv eller genom ombud hävda sin rättighet. Ett rättsobjekt värderas i förhållande till världen 

där ”värde” blir specifikt mänskligt, men själva värdebestämningen inte nödvändigtvis görs 

utifrån mänskligt egenintresse.65 Uppfattningen att se natur i vilken ”människan” är en orga-

nisk del är sällsynt.  

Den biocentriska eller livscentrerade etiken hävdar dock att inte endast mänskligt liv utan alla 

levande varelser har ett egenvärde och skall behandlas som en moraliskt berörd part med ut-

gångspunkt i teoretiska föreställningar om naturen och människans plats i naturen66. Det finns 

inom biocentrismen ett krav på artopartiskhet, d v s att alla arter har samma rättigheter, men 

många biocentriker tilldelar de facto människan en särställning, där människan liksom vissa 

andra djur tilldelas högre värde än andra67. Alternativformen är den ekocentriska miljöetiken 

där ekologiska helheter som arter, ekosystem och biosfären som totalitet har egenvärde eller 

är moraliskt signifikanta. Detta ger inte bara de levande varelserna ett egenvärde utan också 

arter, ekosystem, floder och berg ett egenvärde vilka kan behandlas rätt eller orätt och gent-

emot vilka människan har förpliktelser68. Emellertid oberoende hur vi som individer tolkar 

naturen är den sedd genom mänskliga ”glasögon” och beroende av vad vi tror på och på vilket 

sätt naturen påverkar oss som människor x, 69, xi,70.  

Miljöetik som utövas är i praktiken oftast könsblind71, den uttrycker ingen skillnad mellan 

villkoren för kvinnor och män därför osynliggörs de faktiska omständigheterna då de utövas i 

en kontext som normeras med hänseende på genus och kön.  

Miljöetiken speglar inte desto mindre hur olika individer uppfattar sambandet mellan, natur, 

kultur och människa. Dessa synsätt påverkar i sin tur hur och vilka regler och lagar som ska-

pas i ett samhälle. De allra flesta politiska och även juridiska ställningstagande bygger på en 

människocentrerad miljöetik72. Miljön på jorden skall utgöra en hållbar livsmiljö för männi-

skor och vara till gagn för ett hälsosamt och produktivt människoliv i harmoni med naturen, 

                                                 
65 Ariansen, 1993, s 165-169; Haraway, 1999; Moser & Law, 1999 
66 Stenmark, 2000, s 84 
67 Stenmark, 2000, s 99-100 
68 Stenmark, 2000, s 103 
69 Rappaport, 1979, s 97 
70 Lundin & Åkesson, 2000 
71 Könsblind – Att inte uppmärksamma att villkoren för kvinnor och män är olika i samhället. Detta innebär att 

könsneutralt handlande ofta leder till könsblind konsekvens. 
Könsneutral - Kvinnor och män behandlas lika, men i ett patriarkalt samhälle innebär detta att kvinnor och 
män behandlas lika på mäns villkor. 

72 ”Endast människan bör tillerkännas ett egenvärde och naturen har därmed enbart ett instrumentellt värde.” 
Stenmark, 2000, s 40 
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inte bara för de nu levande människorna utan också de kommande generationerna av männi-

skoliv. 73 

5. Miljö – samhällsplanering 
Miljökonsekvensbeskrivningar74 (MKB) utgör beslutsunderlag för olika projekt som innefat-

tar infrastrukturförändringar (allt från mindre detaljändringar som busshållplatser till nyan-

läggningar av järnväg ex citytunneln i Malmö). Vidare görs MKB vid kommunernas detalj-

planering, samt för olika industriprojekt som nyanläggning, förändrad produktion eller ökad 

produktion. När eller om en MKB ska göras finns beskrivet i den svenska lagen i Miljöbalken 

vilken till stora delar har en pendang i EG-rätten75. Lagar och förordningar är skrivna med 

utgångspunkt ur ett antroposofiskt miljöideal men ”könsblint”. Det är med människan i cent-

rum som lagstiftningen utgår. Boverkets skrift från 1996 visar dock att en insikt om ge-

nus/köns betydelse finns, då vikten av att beakta de två könen när planer för byggd miljö och 

annan fysisk planering görs. I detta sammanhang hänvisar Boverket till att kvinnors och mäns 

vardag är olika och påtalar att miljökonsekvensrapporterna också bör synliggöra detta per-

spektiv76. Det är av vikt att fundera kring om detta i sin tur kan vara orsak till könsneutral 

planering och vilken betydelse då mannen som normerande genus får för samhällsplanering-

en. 

 

Den myndighet som godkänner om/att miljökonsekvensbeskrivningsrapporten är tillräckligt 

utförlig och tillräckigt väl dokumenterad är länsstyrelsen. Den myndighet som svarar för om 

ett projekt är tillåtligt (d v s om projektet kan genomföras överhuvudtaget) är länsstyrelsen 

men för projekt med betydande miljöpåverkan är det regeringen. I förekommande fall är ock-

så andra statliga myndigheter som Statens Energimyndighet, Bergmästaren, Strålskyddsinsti-

tutet liksom miljödomstolen som engageras och ansvarar för beslut kring miljökonsekvens-

analyser.77 De som genomför och dokumenterar miljökonsekvensanalyser är som regel kon-

                                                 
73 Riodeklarationen, 1993; Stenmark, 2000, s 27-36, MB, Sveriges lagar, 2000 
74 Bilaga 3: MKB-rapportens innehåll, s 38 
75 Den europeiska tanken på en hållbar utveckling grundar sig på artikel 2 i Maastrichtfördraget; Europafördrag 

4:e upplagan Norstedt, 2002 Direktiv 85/337/EEG med ändring 1997: 97/11/EG, detta talar om minimi-
krav, för kravet om bedömning av inverkan på miljön och privata projekt.  
Den svenska miljölagstiftningen finns samlad i Miljöbalken men kravet på MKB finns i MB kap 6, men 
också i Skogsvårdslagen, Fiskelagen, Lagen om kommunal energiplanering, Plan och Bygglagen (PBL) 4 
och 5:e kapitlet samt Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar: Sveriges lagar, 2000 

76 Boverket, 1996 
77 MB, Sveriges lagar 2000; Jöborn, 2001 s 10 



2004-03-24 C-uppsats i Genusvetenskap Lunds Universitet  
 Författare: Kristina Börebäck 
 Handledare: Birgitta Andersson och Bente Rosenbeck 
 

 19

sulter i något konsultföretag78 vilka utför planering och projektering. Miljökonsekvensanaly-

ser dokumenteras som miljökonsekvensbeskrivningar och en MKB kan beskrivas som tre 

åtgärder. Den första åtgärden är att beskriva vad som finns inom det geografiskt begränsade 

området som är av intresse. Den andra åtgärden är att undersöka känsligheten, riskerna samt 

olika intressen som är aktuella inom det beskrivna området. Den tredje åtgärden är att analy-

sera och beskriva konsekvenserna av den aktuella ändringen, samt att spegla detta genom 

minst tre alternativ varav ett är konsekvensen av att inte göra någon ändring (det s k nollalter-

nativet). Hur miljökonsekvensanalysen skall utföras bestäms främst av konsulterna och deras 

uppdragsgivare. Hur dokumentationen (MKB-rapporten) skall utformas speglar länsstyrelsens 

kontrollansvarigas synsätt på miljö och miljökonsekevensanalys samt rapportutformning. 

Samhällsnormerna inom myndighetsutövande liksom inom miljö, natur, kultur och genus/kön 

påverkar därmed både utförandet men också dokumentationen av miljökonsekvensanalyserna.    

5.1. Miljörörelser och genus/kön 
Potentialen att påverka möjligheterna till en hållbar utveckling av miljön påverkas av att mil-

jöpolitiska ställningstaganden är satta i ett ekonomiskt perspektiv. Detta tydliggörs i den 

svenska miljölagstiftningen79. Det politiska engagemanget och intresset för miljö i Sverige 

skulle kunna exemplifieras genom antalet organisationer som listat sig på svenska miljönätets 

hemsida som intresserade i miljöfrågor (132 st)80. Inom miljörörelserna finns många exempel 

på den manliga dominansen på ”elitnivå”81. Män är de som synliggörs, kvinnorna är de som 

arbetar på gräsrotsnivå. Svenska naturskyddsföreningens historik på Internet visar exempel på 

att kvinnorna osynliggörs. Det nämns i denna text inte en enda kvinna inte heller används 

någon kvinnlig författare för citat, däremot anges femtontalet män82. Svenska Sifo:s under-

sökningar under 1989 och 1990, visade att kvinnor har ett större miljöintresse än män, är mer 

miljömedvetande samt att de kände större oro för miljöutvecklingen än vad män gör83. Detta 

antagande anses bero på könsrollernas olika utformning där kvinnor verkar få en mer om-

sorgsbetonad roll, varför kvinnor visar naturen större omsorg än männen84. Gålmark motsätter 

sig Angelöw & Jonssons hypotes om den kvinnliga omsorgsrollen som orsak till det större 

                                                 
78 I Sverige finns c 30 konsultföretag med 4000 personer anställda av dessa utför 3 företag merparten av alla 

uppdrag på marknaden. Konsulterna är ofta utbildade till ingenjörer eller landskapsarkitekter, men även 
biologer, kemister och geologer är representerade.  

79 MB: 1kap1§ punkt 4, Sveriges lagar , 2000, s 1401 
80 http://www.natlikan.net/vgv/ 
81 Gålmark, 2003 
82 http://www.snf.se/snf/snf-historia-ettsekel.htm 
83 Angelöw & Jonsson, 1994 samt referenser i denna bok, speciellt Sifo 1989 och 1990a 
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sociala engagemanget inom miljö/djurrättsrörelsen i en artikel. I denna artikel tydliggörs pro-

blematiken kring att den stora andelen aktivister på gräsrotsnivå är tjejer medan killarna är 

elitaktivister85. Som exempel tas Förbundet djurens rätt (FDR) upp, där 80% av medlemmarna 

är kvinnor men styrelsen ändå består till hälften av män86. Det finns problematik inom miljö-

rörelserna, i relation till mannens auktoritetsposition liksom sexismen vilka båda är exempel 

på hur kvinnans ställning inom dessa rörelser nedvärderas. 

”Men de värsta avarterna av förakt mot kulturskapande så kallade kvinnliga värden som omvårdnad och em-
patisk förmåga är i alla fall borta. Yvonne Thorsén menar att många problem finns kvar och att rörelsen har en 
tendens att dra till sig män som inte skulle ha någon framgång inom andra rörelser. – En del av sexismen 
handlar om att som djurrättsförespråkare bli undervärderad av killar som tror att de är så schyssta och med-
vetna. Killarna får bekräftelse och blir haussade därför att de är män i en kvinnodominerad omgivning som ser 
upp till män.”87 

Ekofeminism är exempel på aktiva miljörörelser med feministiska värderingar för miljöpoli-

tiska engagemang. Teorier inom ekofeministism baseras på ett igenkännande av hur kontextu-

ellt skapandet av vår förståelse, förklaring och tolkningen av världen uppstår. Subjektet ska-

pas alltid i/ur relationer. Ekofeministerna har en uttalad könsmedveten utgångspunkt för sina 

etiska värderingar, vilka kombineras med feministiska ståndpunkter och miljöhänsyn. Det 

finns flera riktningar inom ekofeminismen samtidigt bär de gemensamma drag för tolkningen 

av natur och miljöhänsynen som ickeantroposofiska88. Gemensamt för olika riktningar inom 

ekofeminismen är vidare uppfattningen om att det finns en stark relation mellan teori och 

praktik. Människan står i nära relation med naturen, och är både en del av den och står i för-

hållande till den. Hur människan förstår naturen är beroende av hur människor tolkar den. 

Detta står i sin tur i relation till vilka förklaringsformer som används och som därmed påver-

kar synen på naturen som subjekt/objekt89. Det finns både biocentriska och ekocentriska mil-

jöetiska tolkningsföreträdare inom eko-feminismen. Den mest grundläggande gemensamma 

omständigheten inom ekofeminism bygger på det dubbla förtrycket90. Det finns ekofeminister 

som vill särskilja kvinnan som varande närmare naturen än mannen på grundval av hur ge-

nus/kön är etablerat i samhället vilket därmed utvecklar kvinnan till en unik ställföreträdare 

för naturen inom miljöpolitiken91. Dessa särartsfeministiska ställningstaganden skapar trots 

                                                                                                                                                         
84 Angelöw & Jonsson, 1994 
85 Gålmark, 2003 
86 Gålmark, 2003, s 104 
87 Gålmark, 2003 
88 Kronlid, 2003 
89 Merchant, 1994; Warren, 1994 t ex på s 166-167; Salleh, 1997; Buckingham-Hatfield, 2000; Kronlid, 2003  
90 ex Merchant, 1994, s 13 
91 exempelvis Merchant, 1994; Sallah, 1997, s 3 
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sin miljöetiska öppenhet för naturens ingående subjekt konservering av de heteronormativa 

och dikotomiska värdena som det patriarkala västerländska samhället idag bygger på. 

6. Vem behandlar miljökonsekvensanalyser - kvinnor eller män? 
Något fler kvinnor än män har valt att studera miljörelaterade utbildningar visar den kvantita-

tiva undersökningen. Förhållandet mellan könen under åren 1999-2001 visar att procentanta-

let kvinnor inom dessa utbildningar skiftat mellan 56% och 60%92. Undersökningen visar 

större skillnader mellan s k ”hårda” kontra ”mjuka” utbildningsprogram, än över utbildning-

arna som helhet93. Vad som avses med mjuka kontra hårda utbildningar är grundade i den 

bedömning som institutionssekreterarna uttalat i frågan för den aktuella kontexten, vilket be-

kräftar den gängse normen i dessa avseendexii,94. Den ”hårda” utbildningen kopplas till tek-

niska högskolans väg och vattenprogram i Lund och den motsvarande ”mjuka” utbildningen 

kopplas till landskapsingenjörs och landskapsarkitektutbildningarna i Alnarp. Antalet kvinnli-

ga studenter på landskapsarkitektutbildningarna var under de flesta mätåren över 80%, medan 

andelen kvinnliga studenter på väg och vatteningenjörsutbildningarna under mätåren sjönk 

från något över 30% till 17,5%  det sista mätåret. Även inom väg och vatteningenjörsutbild-

ningen finns trender kring vad som anses ”mjukt” (läs kvinnligt) såsom trafikplanerarutbild-

ning, kontra vad som anses ”hårt” (läs manligt) såsom byggkonstruktion. Någon möjlighet att 

inom denna studie ta fram kvantitativ data kring dessa förhållanden fanns dock inte. Fördel-

ningen bland handläggarna på länsstyrelsens miljöenhet är i det närmaste jämnt fördelad mel-

lan män och kvinnor (>1% fler kvinnor). Fördelningen över de olika ingående underenheterna 

visar att dubbelt så många män som kvinnor arbetar på industrienheten. Vidare visar under-

sökningen att dubbelt så många kvinnor som män arbetar på kulturmiljöenheten. Vid de övri-

ga underenheterna är fördelningen tämligen jämn. 95 

7. Genus betydelse för arbete med miljökonsekvensanalys 
Att problematisera kön och genus betydelse för arbete med miljökonsekvensanalyser i sam-

band med miljökonsekvensbeskrivningar är komplext då det inte utgår från de färdiga miljö-

konsekvensbeskrivningsrapporterna utan för hur arbetet utformas samt vara beroende av. Vi-

dare är det inte heller konsulterna, de individer, som deltar som informanter som är i fokus 

                                                 
92 Se rubrik: 10.4Bilaga 4: Könsallokeringen vid miljörelaterade utbildning, s 39 
93 Se rubrik: 10.5 Bilaga 5: Tabell 2 procentuellt fördelning vid SLU/LTH (V), s 40 
94 Ingalill Rosén instutionen för Väg och Vatten LTH i Lund; Berit Sander vid SLU i Alnarp; att jämföras med 

t ex Angelöw & Jonson, 1994; Abrahamsson & Gunnarsson, 2002; Gålmark, 2003 
95 Se rubrik: 10.3 Bilaga 2: Tabell över könsallokeringen vid länsstyrelsen i Skåne miljöenheten, s 38  
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utan istället den information som de delger oss genom deras erfarenheter i samband med att 

de utför arbete med miljökonsekvensbeskrivningar. Innevarande arbete fyller en dubbel funk-

tion då det ska uppfylla krav och önskemål från flera aktörer. Dels ställer Lunds universitet 

krav på arbetet som C-uppsats inom ämnesområdet genusvetenskap. Dels ställer företaget 

krav på arbetet som varande konfidentiellt gentemot företaget och de anställda som ställt upp 

samtidigt försöka visa dem nyttan av arbetet. Just problematiken med att ha flera olika ibland 

interagerande ibland motsättande ”uppdragsgivare” när ett arbete skall utföras är en problema-

tik som konsulterna själva dagligen brottas med i deras arbete med samhällsplanering och 

miljökonsekvensanalyser. 

Fragmenteringen av intervjumaterialet utgår från den fenomenografiska ansatsen där fråge-

ställningar som bygger på ett genusperspektiv är ställda mot förhållanden som speglar arbetet 

med miljökonsekvenser. Följande infallsvinklar användes för att tolka det empiriska materia-

let: 

På vilket/vilka sätt ger informanterna uttryck för genus i förhållande till hur de utför sitt arbe-

te? 

På vilket/vilka sätt påverkas informanternas arbete av hur deras genus/kön uppfattas av dem 

själva och andra? 

Vilka omgivningsfaktorer uppfattar informanterna vara av signifikans för deras  

arbete? 

På vilket/vilka sätt kan dessa omgivningsfaktorer ha samband med genus? 

Vilket/vilka begrepp är signifikanta för informanternas arbete med miljöanalys? 

På vilket/vilka sätt kan dessa begrepp vara beroende av/på genus/kön?  

 

I det empiriska materialet utkristalliserades följande faktorer (fenomen) och samband vilka 

tolkas ha samband med genus/kön för det arbete som utförs vid miljökonsekvensanalys och 

vid framställning av miljökonsekvensbeskrivningsrapporter: Begreppen Natur, Kultur, Miljö, 

Manligt, Kvinnligt i förhållande till vetenskap, politik, etik och samhällsplanering. Dessa fe-

nomen utvecklas sedan vidare till mer teoretiska punkter i förhållande till vetenskapliga teori-

er och fenomen.96 

Vidare framkommer det i intervjumaterialet aspekter ur individperspektiv för hur genus/kön 

speglas i deras arbete med miljökonsekvenser. Slutligen speglas genus/kön gällande maktpo-

                                                 
96 Formen för metoden bygger på en kombination av idéer ur Marton & Booth, 2000, ex från s 172; Christians-

son, Engelberg & Holmberg, 1998 och Kvale, 1997 
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sitionering i konsulternas förhållande till uppdragsgivare, myndigheter, ”allmänhet” och i 

någon mån kollegialt. I intervjumaterialet visar informanterna varianter av hur genus/kön får 

betydelse för hur de handlar, hur de värderar fenomen kopplade till begreppen natur, kultur 

och hur detta påverkar deras individuella arbete med miljökonsekvensanalyser:  

Utbildning, tillgänglig arbetskraft, kön och status 

Förväntningar och erfarenheter i förhållande till föreställningar om genus– kön  

Maktförhållande och dialog inom gruppen; mellan konsult och uppdragsgivare; mellan kon-

sult och myndigheter 

 

Alla informanter upplever sitt arbete som betydelsefullt, essentiellt för vårt samhälle. De  

beskriver en tydlig yrkesstolthet och betraktar arbetet med miljön som ett ovillkorligt behov 

för vårt samhälles välmående och vår fortlevnad97. Det aktuella företaget och dess konsulter 

utgör en del av vad samhället anser falla inom det ”vardagliga” i denna konsultbransch. Med 

detta avser jag att konsulterna inte ger uttryck för ytterligheter, vare sig vad det gäller genus-

värderingar eller miljöanalysaspekter. De är helt enkelt vad som är att förvänta i den kontext 

de befinner sig i. Det är samtidigt just det ”vanliga”, som är det intressanta, det värdefulla att 

analysera ur aspekten genus/kön när variationen inom det ”vardagliga” arbetet med samhälls-

planering och miljöanalyser utförs med utgångspunkt i kontexten Sverige år 2003/2004.  

 

Problematiken som beskrivits finns på flera plan. Det handlar dels om synen på begreppen 

miljö, natur och kultur och hur dessa är konstruerade: Naturen som livgivare vilken skall ge 

oss föda, omhulda oss och ge oss rekreation, naturen som var mans rättighet, det vilda och 

otämjda, som skall undersökas, beskrivas, tämjas och kultiveras, naturen som det själlösa ob-

jektet eller som subjekt i en värld av ojämlikhet, miljö vilken speglar konflikten mellan natu-

ren och olika sätta att kultivera naturen för att anpassas till människorna som lever i den. 

Dels handlar det om vem som äger auktoritet att avgöra vad som besitter värde och hur mot-

stående intressen värderas i förhållande till varandra. Dels handlar det om vem som utför ar-

betet, hur dessa personer positioneras i samhället genom yrkeskategorier liksom inom dessa. 

Det handlar också om hur anseendet på arbete med miljövärden rankas i samhället, i Sverige 

och i världen. Miljöområdet uttrycks ofta som det mjuka området och behandlas gång på gång 

som en låg statuskategori. Yrkeskategorin, yrkesrollen, utbildningen har ”könstillhörighet” ett 

                                                 
97 En av informanterna uttrycker dock en tveksamhet i att enbart arbeta med miljökonsekvenser och vill inte 

förlora den del av informantens arbetsuppgifter som innebär konstruktion och gestaltning. 
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genus vilket rankas. En utgångspunkt är hur yrkesrollen som konsult är konstruerad med två 

respondenter, uppdragsgivarna och myndigheterna. Det handlar också om förmågan att anpas-

sa miljöanalyserna till både de krav som myndigheterna ställer och de krav och önskemål som 

uppdragsgivarna har. Dessutom gäller det för konsulter att kompromissa med egna åsikter och 

värderingar om miljö i förhållande arbetskamrater, lagstiftning, uppdragsgivare, myndighets-

kontakter, liksom i förhållande till arbetsgivarens ”policies” och riktlinjer för arbetet.  

Detta ansluter till utgångspunkten att konsulterna är individer. Som individer påverkas kon-

sulterna av egna och andras värderingar av dem som varande könsvarelser. Individens ”biolo-

giska” kön påverkas och påverkar också av det sociala genus/kön som statusen/antistatusen i 

yrkesrollen ger. Detta påverkas i sin tur av vilken utbildning individen har, antal uppdrag och 

förmågan att skapa goda relationer med uppdragsgivare och personer anställda på aktuella 

myndigheter o s v. Genom att anpassa sig till förväntningar som ställs i förhållande till be-

stämt genus/kön skapas strategier för att uppnå de resultat som är önskvärda inom arbetet. 

Arbetet påverkas också av individens och företagets etiska värderingar. Speciellt är de miljö-

etiska värderingar de bär med sig in i sitt arbete betydelsefulla för hur de utför sitt arbete.  

7.1. Miljöutredningar och genus/kön i förhållande till yrkesrollen  
Vid intervjuerna framkom följande varianter av upplevelser för vad som betraktas som 

kompetens och vad det är som ger status under yrkesutövande. Kompetens anses kunna 

mätas och vara ett uttryck för antal år verksam i branschen men tydliggörs främst av hur 

”känd” en individ är som konsult i kretsen av uppdragsgivare d v s, varit ute och synts. Sam-

tidigt anses det mest utvecklande klimatet inom organisationen att den är strukturerad så att 

det finns både erfarna och nyexaminerade konsulter. I förhållande till vad som äger ”pondus” 

i miljökonsekvensanalysarbetet påpekas att ”könade” antaganden görs i samhället där en 

kvinna representerar ”mjuka” värden och att detta förstärks genom att analyser dessutom görs 

av kvinnor vilket blir en svaghet i oantastligheten av rapporten. Här synliggörs problematiken 

kring att miljöfrågor kan ses som omvårdnadspolitiska vilket kopplar miljöfrågorna till en 

underordnad kvinnlig sfär. Oron och rädslan för en feminisering uttrycks som risken för en 

negativ statusförändring av arbete med miljökonsekvensanalyser. Utredningsverksamheten 

med en jämn könsfördelning ställs i motsats till projekteringsverksamheten inom företaget 

vilken är kraftigt mansdominerad. Även inom en utredningsgrupp påverkas arbetet av synen 

på genus/kön och ”könade” antagande kring individer och begrepp praktiseras. Det beskrivs 

att många tycker att miljöfrågorna är lite besvärliga, eftersom frågorna i vissa sammanhang 

kan sätta käppar i hjulet och utgöra en viss teknisk begränsning. Det finns uttryck som tyder 
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på en begränsning av att inte vara en i gruppen som ”MAN”. Motsvarande begränsning upp-

levs inte/eller uttrycks inte av männen.  

 I avseende på den tekniska kunskapsnivån hos manliga och kvinnliga konsulter anses skill-

naden vara obefintlig medan kön anses ha betydelse vid förankringsprocessen hos allmänhe-

ten och gentemot uppdragsgivarna. Synen på hur fakta bör presenteras och representeras i 

miljöutredningar får därmed betydelse i förhållande till vem som utreder. Uppfattningen om 

att kvinnor har ett omvårdande perspektiv vilket utvecklas till en teori om att kvinnor är tillta-

lade av att arbeta med helhetsperspektivet vid miljöanalysering. Samtidigt uttrycks oro för att 

uppdragsgivare evident ska anta att kvinnliga konsulter endast bevakar de biologiska värdena 

i synnerhet i de fall då stor vikt de facto lagts vid att utveckla den tekniska informationen. 

Synen på utredaren som känslomässigt omvårdande i sitt engagemang och sina fakta presenta-

tioner, samt också medvetenheten inom dessa kretsar kring subjektiviteten i de ”objektiva” 

bedömningarna speglas i det språk som används.  

”-Kanske-orden ger intrycket av en 50% osäkerhet och används då vi inte är 100% säkra men säkerheten är 
hos bedömaren (mig) är betydligt närmare 100% än 50%.” (kvinnlig informant) 

Det framkommer varianter av upplevelser kring hur andelen kvinnliga och manliga yrkes-

utövare påverkar synen på status för yrket. Såväl manliga som kvinnliga informanterna ut-

rycker oro för att det utbildas för många kvinnor inom de miljörelaterade utbildningarna som 

trafikplanerare, samhällsplanerare landskapsarkitekter, miljöingenjörer m  fl. Informanterna 

antyder i sina uttalande att det finns en ”risk” för att det sker en snedvridning inom branschen, 

då alltför många kvinnor etablerar sig inom denna yrkeskategori. Det är inom den utredande 

verksamheten som den kvinnliga dominansen gör sig gällande. Det har uppfattats som en ök-

ning, t o m en dominans av kvinnliga sökande för nyanställningar och en brist av manliga 

dito. Informanterna ger signaler att de anser att de ser skillnader mellan män och kvinnor och 

att dessa skillnader spelar roll för hur miljöanalyser utförs och hur organisationsstrukturer 

utformas. I ett arbetslag anses den bästa fördelningen vara 50/50 mellan kvinnor och män. 

Detta anses bero på att kvinnor och män ser olika på miljöfrågor vilket märks tydligt i arbetet. 

Vari skillnaden ligger anses dock svårt att definiera. Den kvantitativa undersökningen stöder 

att det redan idag existerar en relativt jämn könsfördelning mellan män och kvinnor på den 

aktuella arbetsmarknaden. 

Konsekvenser beroende av genus/kön och i förhållande till hur genus/kön tolkas beskrivs bl 

a vid mötet mellan människor i samband med inventering och beskrivs som en möjlig kom-

plikation. Ett fiktivt möte mellan en manlig tekniker som arbetat 30 år i yrket och en ung kon-
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sult som endast arbetat i 2 år kunde för konsulten innebära problem att skapa pondus. Det 

kunde bli svårt att utveckla tyngd i kunskapsresonemang oberoende om denna konsult var 

man eller kvinna beroende på skillnader i yrkeserfarenhet. Informanten anser att i de fall det 

är frågan om en kvinnlig konsult så kan detta faktum att hon är kvinna spä på ytterligare och 

kanske göra det ännu svårare för konsulten att vinna respekt i sitt arbete. Det uttrycks anta-

gande om att det finns skillnader i mäns och kvinnors förmåga att förankra, föra informatio-

nen vidare ut till allmänhet och myndigheter i ett projekt. Men i detta antagande kontras det 

också med hur stor betydelse en persons pondus har, vilket i sig anses grundat i ålder och kön, 

samt betydelsen av kontakter och tidigare arbetslivserfarenheter. Den egna erfarenheten och 

åldern som trygghet är verktyg som flertalet informanterna ansåg vara grundläggande för att 

uppleva självsäkerhet under arbetet. Det finns uppfattningar bland både uppdragsgivare och 

allmänhet att kvinnliga konsulter är mer intresserade och dessutom kunnigare inom de ”mju-

kare” områdena som biologi än sina manliga dito, samtidigt anses de kvinnliga konsulter 

mindre vetande, kunniga inom ”hårda” områden som teknik. Dessa upplevelser visar tyngden 

i statusen som olika utbildningar ges i den kvantitativa studien som mjuka respektive hårda. 

Faktorer som ålder, kön och utseende anses vara av betydelse för respektabilitet vid kontak-

terna med uppdragsgivare och myndigheter samt vid samråd98 för konsulterna. Föreställningar 

kring dessa faktorer påverkar analysarbete vid t ex inventeringar och ger både för och nackde-

lar. Alla informanter uppfattar sig ha en jämställd syn på kön. Bedömningen av hur inventer-

ingsrelevant ett material är och hur det uppfattas av informanterna och deras uppdragsgivande 

kontaktpersoner och handläggande myndighetspersoner antas av informanterna vara absolut 

oberoende det egna och motparternas kön. 

Myndighet/uppdragsgivare - maktförhållande - genus/kön och miljö 

Följande varianter av vem och på vilket sätt personer och organisationer äger och tillgodogör 

sig en maktposition i förhållande till sitt arbete med miljökonsekvensanalyser framkom vid 

intervjuerna. Informanterna säger att de i första hand förbinder makt till samhällsställning 

oberoende kön. Emellertid eller trots detta benämner informanterna personer vilka innehar en 

maktposition oftare som manliga än kvinnliga. Informanterna ger uttryck för att ”se” upp-

dragsgivarna som i första hand varande ”en man”, detta utan hänsyn till om konsulternas kon-

taktpersoner i verkligheten är män eller kvinnor i deras beskrivningar av dessa. Förhållandet 

mellan konsult och uppdragsgivare påverkas av i vilket maktförhållande dessa står i till var-

                                                 
98 Samråd innebär det möte som enligt lag krävs i samband med miljökonsekvensanalyser där allmänheten in-

formeras och ges möjlighet att dryfta sina åsikter angående ett projekt. 
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andra. Variationer i förhållande till om uppdragsgivarna tillhör de stora infrastrukturprojektö-

rer, kommun, stat eller ”mindre” industriföretag påverkar maktförhållandena. Beställarna 

(uppdragsgivarna) för industriella projekt upplevs som mer utlämnade till konsulterna bero-

ende på att en miljökonsekvensanalys görs mer sällan av varje enskild företagare, kanske bara 

en eller två gånger. De antas därför av informanterna vara beroende av konsulternas expert-

kunskap. De stora infrastrukturägarna/projektörerna äger en mycket hög egen organisatorisk 

miljökompetens och använder i vissa fall konsultföretagen till stor del endast som ”bollplank” 

eller för den grundläggande inventeringen. Inom dessa organisationer finns så tydliga arbets-

metoder att metoderna och strategierna är svåra eller omöjliga att bryta. Vidare är det inte 

alltid konsulternas slutsatser som ovillkorligen är de som ges utrymme i rapporterna eftersom 

konsulterna i slutänden inte skriver under rapporten utan detta görs av uppdragsgivarna själva. 

Konsulternas arbete osynliggörs till stora delar, då de arbetar för dessa organisationer. Det är 

inte endast i förhållande till olika typer av uppdragsgivare maktförhållandena varierar. Sättet 

att agera i förhållande till miljökonsekvensanalysarbetet varierar emellertid på olika myndig-

hetsnivåer, myndighetskontor och hos enskilda handläggare. Variationer i hur myndigheterna 

liksom jurister tolkar lagstiftningen skapar osäkerhet gällande vilka krav som ska ställas på 

arbetet med miljökonsekvensanalyser liksom vilka som är bemyndigade att göra de aktuella 

besluten. Myndighetsrollerna påverkar därmed konsulternas utredningsarbete99. Att myndig-

heterna inte har en enhetlig policy och arbetar lite olika inom olika distrikt betraktas som en 

osäkerhetsaspekt men också något som är vedertaget bland konsulterna och deras uppdragsgi-

vare. Hur de olika myndigheterna (länsstyrelserna) skiljer sig i kompetens och ärendebehand-

ling anses bero bl a på myndighetens interna arbetsmiljö som ex turbulens och uppsägningar 

bland handläggarna. Skillnader för vad som ses som kritiskt i en utredning är personberoende 

trots att, som informanterna uttrycker det, besluten ju görs i nämnder och koncession. Det 

framkommer att det är stora skillnader mellan hur olika handläggare behandlar ärenden. God-

tycklighet upplevs i förhållande till myndigheterna vilka påverkas i alltför hög grad av ett 

fåtal auktoriteter inom några specialområden (dessa är i de fall de presenterades av informan-

terna alla män). En tydlig koppling finns till att specialintressen hos specifikt handläggande 

tjänstemän, liksom till att personer som betraktas som auktoriteter inom ett fack påverkar in-

riktningen. För att undgå merarbete antas strategier för att ta reda på vad dessa auktoriteter ser 

som betydelsefullt.   

                                                 
99  Se rubrik 10.3 Bilaga 3: MKB-rapportens innehåll s 38. 
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Att avgöra vad som är viktigt i samband med miljökonsekvensanalyser speglas inte bara i 

vem som handlägger dessa utan också genom uppmärksamhet för projekten i massmedia. 

Myndighetsbesluten anses vidare bero på massmedias uppmärksamhet inom olika miljöom-

råden, naturföreteelser, djurarter m m. Fokus i ärendena läggs följaktligen på sådant som är 

aktuellt i samhällsdebatten. Vidare hamnar fokus på vad som är aktuellt i samband med ny 

lagstiftning. Politiska beslut som öronmärkning av pengar påverkar uppdragen liksom mass-

medias uppmärksamhet. Informanterna ger flera exempel på ovanstående påverkansfaktorer 

för hur värderingar ges inflytande vid miljökonsekvensanalyserna. Detta anses både vara be-

tydande och intressant för informanternas yrkesutövning.  

Tidsbundenheten beträffande vad som avses vara bevarandevärd natur är en viktig faktor för 

arbetet.  

” Den natur som är värd att bevara, är väldigt tidsbunden, just nu är det värt att bevara grönfläckiga grodor.” 

Det är inte bara vem och vad som analyseras som påverkas av myndigheterna utan också när 

och hur en rapport ska utformas. Föreställningar om och kring kön speglas också i förhållande 

till ”allmänheten” vid samråd. Generaliserande uttalande görs i samband med allmänhetens 

eventuella intressen vid samrådsmöten. Kvinnor förmodas uttrycka oro för hälsopåverkan och 

för hur en förändrad situation kan påverka deras barn. Vidare förväntas de ställa de ”mjuka” 

frågorna. Män förmodas däremot ställa frågor om hur förändringen kommer att ske rent prak-

tiskt, tekniskt o s v. Detta belyser Gunnel Forsbergs beskrivning av det geografiska rummet 

som könskonstruerat och dess betydelse i samband med fysisk planering. 

8. Dörrvaktande företeelser vid miljökonsekvensanalyser 
Variationer gällande synen på begreppen natur och kultur ur miljöhänseende vilka återspeglas 

i studien ger vaga men ändå signifikanta indikationer på att individerna är medvetna om att de 

påverkas av sin och andras värderingar i förhållande till genus/kön. Samtidigt bildar den posi-

tivistiska synen på naturvetenskap en begränsande bromskloss. Denna bromskloss vilken ge-

nom naturvetenskapliga utbildningar påverkar dem som studerar naturvetenskap och blir yr-

kesutövande inom dessa områden, medför en lägre förståelse för värderingars betydelse i ar-

bete med naturvetenskapliga och tekniska begrepp. Övertron på den objektiva naturvetenska-

pen speglas då de skrivna miljökonsekvensbeskrivningarna skrivs ”könsneutrala”, ofta köns-

blinda, där genus betydelse för samhällsplaneringen saknas100. Individerna speglas ur sina 

                                                 
100 Könsneutral - Kvinnor och män behandlas lika, men i ett patriarkalt samhälle innebär detta att kvinnor och 

män behandlas lika på mäns villkor. 
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könsroller i sina yrkesrollstolkningar vilket får konsekvenser för deras förhållande till kompe-

tens/kunskap. Detta påverkar inte bara deras syn på yrkesrollen utan även helhetssynen av 

miljöbegreppet och i förlängningen påverkas också synen på den status och den respekt som 

ges eller inte ges naturen och kulturen i vårt samhälle.  

I litteraturen som studerats finns återklang av myter och fördomar kring naturen liksom i kul-

turföreteelser i det ”svenska” samhället som avbildas med könade uttryck och epitet. Utform-

ningen av miljölagstiftningen som antroposofisk innebär ännu ett fångstnät för rotande av 

normer och värderingar vilka objektifierar naturen men också osynliggör underordnade grup-

per i samhället. Att jämställdhet ofta likställs med att synliggöra olikheter mellan könen är 

ännu ett sätt att verifiera genusordningen, vilket uttrycks i myndighetsskrifter liksom inom 

lagstiftningen.   

Historiska utgångspunkter för hur maktpositioner utvecklats inom såväl miljöpolitik som ve-

tenskap i Sverige och västvärlden fram till idag, bygger på såväl rasistiska som könsberoende 

inslag och över dessa kategorier finns en tydlig klasseparation. Vi befinner oss i en ständig 

förändringsprocess men processen är både långsam och beroende av en mängd faktorer där 

makt och motmakt inom samhällstrukturerna interagerar. Judith Butler utvecklar ett ifrågasät-

tande av några av dessa strukturer då hon diskuterar befogenheten att dela upp inte bara våra 

könsroller utan också hela vår samhällsstruktur under den heteronormativa dikotomin101. I 

detta resonemang ifrågasätts vad de ”könade” hierarkier som Yvonne Hirdman kallar genus-

ordningar102 åsyftar, dessa genusordningar gestaltas också symboliskt i yrkeskategorier och 

yrkesroller. Det finns ständiga återställare103 av ”ordningen”, genussystemets s k dörrvakter, 

vilka för att bevaka alternativt bevara ordningen återskapar och fördjupar begrepp vilka är 

eller blir könade. Bland återställare, dessa dörrvakter, finns det inom det ”könsneutrala” sättet 

att beskriva miljöområdet också en bevakning av vad som ges högre och lägre rankning både 

för bevarande preferenser av natur och kulturfenomen men också inom arbetsområden med 

samhällsplanerande. Ekofeminismens särskiljande av kvinnan är en annan typ av dessa ”dörr-

vaktande” fenomen, vilken trots sin positiva ansats för miljön blir en bekräftelse som fördju-

par isär hållandet mellan könen och bejakar genussystemet. Ekofeminismen är i jämförelse 

med andra ”dörrvakter” öppen och tydlig i sin position.  

                                                                                                                                                         
Könsblind – Att inte uppmärksamma att villkoren för kvinnor och män är olika i samhället. Detta innebär 
att könsneutralt handlande ofta leder till könsblinda konsekvenser.  

101 Butler, 1999 
102 Hirdman, 2001 
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Informanternas tydliga rädsla för en feminisering av sitt yrkesområde samt bevakande av det 

egna yrkesutövande där miljöanalyserna ofta ges en underordnad roll i förhållande till teknik 

eller estetik. Detta antyder att informanterna i viss mån känner sig hotade i sin yrkesroll av 

omvärldens syn på miljö. Hotet de upplever har ett direkt samband med att det i många avse-

ende sker ett förminskande av betydelsen av miljöanalyser i samband med samhällsplanering. 

Den oro informanterna känner är en kombination av både den statistik som säger att det finns 

ett kvinnodominerat intresse för miljö och att allt fler kvinnor också utbildar sig inom de mil-

jörelaterade utbildningarna. Inom de organisationer som medverkat i denna studie har det vi-

sat sig vara en relativt jämt könsfördelning. Jämn könsfördelning inom en yrkesgrupp ses 

emellertid ofta som varande kvinnodominerad104. Denna uppfattning kan uppfattas vara ett 

uttryck för rädslan att en yrkeskårs status ska påverkas negativt av att andelen kvinnor som 

utövar yrket ökar. De allra flesta konsulter inom samhällsplanering är ingenjörer vilka bygger 

sin auktoritet på manliga grunder. Om grunderna ifrågasätts kan ramarna för dess existens 

raseras. Kvinnor inom detta fält är gränsöverskridare vilka för att kunna avancera som indivi-

der också måste anpassa sig och bekräfta de ”manliga” normsystem som är rådande.  

Vad som är viktigt att ta upp i denna diskussion är aldrig enskilda kvinnor eller män utan 

istället de normer och attityder som existerar med hänsyn till hur kvinnor och män bemöts i 

den privata och yrkesmässiga kontext de befinner sig i. Avståndet mellan de verkliga indivi-

derna som varande subjekt alternativt objekt i sin vardag och generaliserande könsföreställ-

ningar är ibland hårfin och gränserna luddiga. I litteraturen uttrycks det sällan som varande 

generella kvinnor eller män då kategorier synliggörs utan som om det gällde enskilda reella 

kvinnor och män. Det hänvisas ofta till enstaka personers egenskaper varande kvinna/man, 

trots att detta sedan ligger som grund för generaliserande attityder i samhället som helhet och 

berör gränsöverskridande kontexter för män och kvinnor.  

 

Den poststrukturalistiska synen på naturen skapar både möjligheter och problem. Den ”verk-

liga” natur som går att ersätta med siffror bygger på ett mer djupgående osynliggörande av de 

medverkande aktörerna, de analyserande subjekten. Samtidigt skapar detta en möjlighet att 

flytta fokus från genus/kön till kompetens och kunskap, vilket i sig är en objektifiering. Detta 

                                                                                                                                                         
103 Abrahamsson & Gunnarsson, 2002; Liisa Husu 2003 föredrag under konferensen “European Feminist Re-

search Conference: Gender and Power in the New Europe” LUND den 19-24 Augusti 2003 
104 Abrahamsson & Gunnarsson, 2002 
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uttrycker en cirkelbevisning av det komplexa system vi skapar då vi erkänner de mänskliga 

relationerna som betydande för kunskapssynen. Det är dock en omöjlighet att avskilja makt 

från attraktion och distraktion och att bortse från det faktum att allt bygger på relationer samt 

hur och varför dessa väljs.  

8.1. Slutsats 
Vad denna studie visar är att inom samhällsplaneringen där miljökonsekvensanalyser är ett 

krav finns samband med genus/kön både på ett medvetet men främst på ett omedvetet plan. 

De naturvetare och tekniker som arbetar med miljövård och miljökonsekvensanalyser är 

gränsöverskridare. Kvinnliga naturvetare som arbetar inom denna kategori är gränsöverkrida-

re ur två hänseenden. Miljöanalytikerna i detta fall konsulterna men också tjänstemännen på 

myndigheterna påverkas direkt av förutfattade meningar, myter och fördomar kring deras yr-

kesutbildning och yrkesval. Därför att miljöområdet sett ur samhällsekonomiskt perspektiv är 

ett lågbudgetområde. Samtidigt är de analyser och de val av underlag som miljökonsekvens-

beskrivningarna bygger på samt de beslut som dessa får till följd en påverkan för hela sam-

hällsutvecklingen, hela samhällsstrukturen för människor först och främst i Sverige, men ock-

så globalt. Trots miljöområdets låga samhällsposition har de som arbetar med samhällsplane-

ring och miljökonsekvenser enorm makt att påverka livsvillkoren inte bara för människorna 

utan också för övriga varelser som delar planeten jorden som habitat. De beslut som miljöana-

lytikerna gör i sina analyser påverkas inte minst av hur huvudbegreppen i deras arbetsinsats är 

definierade. Studien visar hur begrepp som natur och kultur liksom miljö kan bli ”könade” 

och därmed också måste ses ur ett genusperspektiv. Definitionen av dessa begrepp påverkar 

infallsvinklarna vid analyser av miljön vid samhällsplaneringen. Problemet för miljöanalyti-

kerna är i första hand att deras främsta verktyg för vad som ska analyseras, d v s lagar och 

förordningar, är könsneutrala, alternativt könsblinda och därför inte ger kapacitet att utveckla 

genus/könsmedvetenhet hos miljöanalytikerna och inte heller hos samhällsmedborgarna som 

helhet. Studien visar slutligen att det inte räcker med en medvetenhet hos miljöanalytikerna 

(vilket konsulterna i studien visar). Resultaten ger att genus/kön har betydelse i miljöanalyti-

kernas arbete och att de i alla sammanhang påverkas av samhällsvärderingar, myter och för-

domar kring de begrepp som de hanterar i sitt arbete.  
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10. Bilagor 

10.1. Bilaga 1: brev till konsultföretaget 
Hänvisar till vårt samtal idag där jag framställde ett önskemål om att få göra en intervjuunder-
sökning. 
Med utgångspunkt i det arbete som dina medarbetare utför i projekt för utformandet av bl a 
miljökonsekvensanalyser vill jag genom ett antal djupintervjuer utveckla underlaget till min 
C-uppsats i Genusvetenskap på Lunds Universitet. 
 
Min ansats är att undersöka hur individerna i en organisation hanterar den grundläggande 
konflikt det innebär att jämka mellan olika intressen, i det här fallet beträffande naturvärden, 
miljövärden och kulturvärden. 
I min undersökning är jag intresserad av att undersöka hur det inbyggda problem vilket är en 
följd av intressekonflikten hos olika grupper i samhället hanteras med utgångspunkt från indi-
viders arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund, ålder och kön.  
Jag har tidigare arbetat i och med organisationer av olika slag, bland annat i utvecklings- och 
utvärderingsprojekt, samt med olika pedagogiska verktyg. Min egen utbildnings bakgrund 
ligger inom det naturvetenskapliga fältet närmare bestämt inom geologin. Under de senare 
åren har jag byggt på med samhällsvetenskapliga studier främst i genusvetenskap men också 
kring organisationsutveckling, ledarskap, pedagogik och juridik. 
 
Utgångspunkten är att ni vinner på att jag utför denna utvärdering i er verksamhet, och att 
resultatet av undersökningen ska kunna utvecklas exempelvis i ett försäljningsargument 
byggd på er verksamhet och affärsidé samt ”er insikt” och vision. Därmed vill jag också öpp-
na möjligheten för er att komma med synpunkter och önskemål av och kring utformningen av 
min undersökning, så att den blir bärare också av de behov och önskemål ni har för densam-
ma. 
Det är viktigt att jag så snart som möjligt får ert svar, då intervjuerna bör förläggas senast 
kring den 2 maj. Om ni är intresserade av att vara delaktiga, motser jag ett svar från er senast 
den 16 april 2003. 
 
Många Vänliga Hälsningar 
 
Kristina Börebäck 
kristinaboreback@hotmail.com 
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� Den praktiska utformningen: 
o Intervjuundersökningen bör innefatta 5-8 personer bland dina medarbetare. 

Dessa bör ha olika men jämställda arbetsuppgifter.  
o Finns möjligheten inkluderas gärna din roll också i undersökningen. 
o Varje intervju beräknas att vara ca 45 minuter och bör vara maximalt 60 minu-

ter.  
o En återkoppling till varje intervjuperson beräknas ta maximalt 15 minuter, då 

de läst igenom och får möjlighet att göra tillägg eller förtydliganden av materi-
alet. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och inga namn kommer att publiceras.  
Konfidentialiteten gäller på så sätt att endast intervjupersonen och intervjuaren kommer att ha 
tillgång till själva intervjumaterialet.  
XX AB kommer att få tillgång till analysen och den färdiga uppsatsen och har därmed möj-
lighet att välja att använda detta material för andra ändamål än de (mina) ursprungliga. 
 

10.2. Bilaga 2: PM för vad intervjuerna skulle utgå ifrån 
Utgångspunkten för intervjun kommer att vara informanten och informantens erfarenheter. 

 

o Bakgrund och tidigare erfarenheter 
o Ditt arbete 
o Din arbetssituation 
o Arbetsgrupper 
o Vilka väljs, vem, varför, hur möjligheter och begränsningar 
o Grupper – mötande och möten 
o Stress 
o Natur 
o Miljö – vems miljö – vilken miljö 
o Kultur – vems kultur – vilken kultur  
o Objektivitet – den egna –myndigheternas 
o Spelar det roll vem kontakterna varit med 
o Egna och andras krav på det egna arbetet 
o Vem är kravställare 
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10.3. Bilaga 3: MKB-rapportens innehåll 

10.3.1 Miljökonsekvensbeskrivningar - MKB 

10.3.1.1. Beskrivning av miljön 

Beskrivningen av miljön är den första och grundläggande delen av hur en miljökonsekvens-
analys ska genomföras. Detta kan ses som en förundersökning. Inventeringen är ett synliggö-
rande av hur de faktiska förhållandena är, vilka mark (berg och jordlager), luft och vattenför-
hållande som existerar, vilka biotoper och ekosystem som finns samt vilken kulturmiljö och 
klimat som finns inom det geografiskt intressanta området. Med kulturmiljö menas både ar-
keologiska och historiska efterlämningar men också den nuvarande samhällskulturen. I inven-
teringen av naturen ses den både som subjekt då biologiska och (någon gång) geologiska vär-
den som en jord-, bergformation, en specifik art eller biotop har ett egenvärde men också som 
objekt då de presenteras som naturresurser av olika slag105. För MKB:n finns krav om att in-
venteringen  är naturvetenskaplig korrekt samt tillräckligt djup och att beskrivning görs veten-
skaplig106.  

10.3.1.2.  Definiering av riskerna och konsekvenserna 

När inventering är gjord ställs de inventerade faktorerna i förhållande till hur dessa kan kom-
ma att påverkas av ett eventuellt ingrepp. Definitionen av ett områdes känslighet utgår ifrån 
ställningstagande angående hur känsliga de ingående inventerad faktorerna är inom de aktuel-
la geografiska områdena för förändringar. Vidare undersöks vilka risker en förändring innebär 
samt slutligen konsekvenserna av en förändring. Alla dessa antagande sätts också i förhållan-
de till konsekvenserna av att låta bli att göra en förändring. Det är också viktigt att visa vad 
olika förändringsalternativ innebär samt att utveckla alternativa platser för de tänkta föränd-
ringarna.  Beskrivningen ska innehålla hur förändringen är ”konstruerad”, men också vilka 
konsekvenser detta får för miljön (kultur och naturmiljö). För dessa definitioner av ett områ-
des känslighet samt för konsekvenserna av ett ingrepp ställs krav på att texten i MKB:n är 
uttryck för tydlighet, lättlästhet, relevant och fokuserad redovisning av de viktigaste frågorna 
samt välgrundade analyser byggda på erfarenheter och god praxis (beprövad erfarenhet). Ma-
terialet ska också beskrivas så att det görs jämförbart med annat beslutsunderlag. Slutligen 
beskrivs inom denna del av MKB:n också åtgärder för att projektet på minsta möjliga sätt ska 
påverka människors hälsa och säkerhet, miljön samt hur det på bästa sätt kan hushållas med 
naturresurserna o s v allt i enlighet med den svenska miljölagstiftningen.107 

10.3.1.3. Konsekvensbeskrivning av införande av ett projekt 

Den sista delen av en MKB innebär att beskriva konsekvenserna av projektets varande eller 
icke varande samt att ge alternativa lösningar på projektets problemställning. I analysen ska-
pas olika scenarier för framtiden med hänseende till problemställningen och konsekvenserna 
som analyserats fram i hänseende på miljön. Här ställs höga krav på tydlighet, dokumentets 
formulering varande lättläst och begripligt också för dem som inte är fackkunniga. Vidare ska 
analysen vara så utformad att den tydligt är relaterbar med annat material och visa på tydlig 
naturvetenskaplig korrekthet108. 

                                                 
105 Barrow, 1997 
106 Boverket, 2000; Jöborn, 2001 
107 Boverket, 2000; Barrow, 1997; Jöborn, 2001 
108 Boverket, 2000; Barrow, 1997; Jöborn, 2001 
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10.4. Bilaga 4: Könsallokeringen vid miljörelaterade utbildning 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Miljöprogram inom 
Lunds universitet, 
SLU och  Lunds 
tekniska högskola 

K M K M K M K M K M K M 

Miljövetenskapliga 
programmet totalt 
reg stud 

14 7 45 23 74 40 109 46     

bas-nivå 14 7 30 17 34 14 48 12     
C-nivå   15 6 38 25 47 25     
D-nivå     2 1 14 9     
Miljöstrategisk 
magister utbildning 

            

C-nivå         6 11 19 6 
D-nivå           4 4 
IIEEE       16 10     
Väg & Vatten 
Civilingenjörsut-
bildning 

  31 66 42 69 30 83 18 85   

Sveriges lantbruks-
universitet 

            

Landskapsarkitekt 
studenter Alnarp 

31 8 29 9 36 10 44 6 42 10   

Landskapsarkitekt 
studenter Ultuna 

36 2 30 8 33 5 34 7 34 6   

antal studenter 81 17 135 106 185 124 233 152 100 112 23 10 
procent kvinnor på 
utbildningarna år 

82,65  56,01  59,87  60,51  47,16  69,69  

Länsstyrelsen för-
delning handlägga-
re 

            

Miljöenhetens alla 
funktioner 

          64 56 

Industrienheten           4 7 
Kulturmiljö           14 7 
miljö/hälsa           11 8 
miljö övervakning           7 11 
natur resurs           21 23 
antal handläggare           57 56 
procent kvinnliga 
handläggare på 
LSS 

          50,44  

Tabell 1 Uppgifterna kommer från följande källor; 
http://www.miljovetenskap.lu.se/hsv_lund_miljo.pdf, Miljöstrategiskt magisterprogram 
Susanna.Andersson@collcomm.lu.se, Väg och Vatten Inga-Lill Rosén, Berit Sander SLU Alnarp, 
http://www.lpal.slu.se/sjalvvardering_hsv/sjalvvardering.html, Miia Usky personalenheten 
Länsstyrelsen i Skåne 
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10.5. Bilaga 5: Tabell 2 procentuellt fördelning vid SLU/LTH (V) 
År 1999  2000  2001  2002

Landskapsarkitekt, SLU Alnarp + Ultuna % kvinnor i ut-

bildningen  77,6  82,1  85,7  82,6

väg och vatten LTH  % kvinnor i utbildningen  32  37,8  26,5  17,5
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11. Slutnoter 
                                                 

i ”Ett sätt att erfara någonting” är att erfara någonting som någonting, att erfara en mening som är dialektiskt 
sammanflätad med en struktur. ”Ett sätt att erfara någonting” är ett sätt att urskilja någonting från och att relatera 
det till ett sammanhang. Meningen hos någonting för någon vid en viss tidpunkt, det motsvarar det mönster av 
delar eller aspekter som urskiljs och som samtidigt är föremål för ett fokuserat medvetande.” (Marton & Booth, 
2000, s 161) 
ii Forskaren är en lärande, som söker efter mening och struktur i det fenomen han eller hon är intresserad av (hur 
människor erfar forskningsfrågans fenomen). Forskningsföremålets gränser, så som de har konstituerats och så 
som de fortlöpande konstitueras, formar en skiljelinje mellan å ena sidan den interna struktur som är av störst 
intresse, och å andra sidan de grunder som tillfälligt tas för givna. Forskarens/den lärandes centrala uppgift blir 
därför att urskilja forskningsobjektets interna struktur och den därmed sammanflätade meningen. (Marton & 
Booth, 2000, s 172-173) 
iii ”Reglen om kontinuerte variationer siger, at man skal heller ikke lede efter, hvem der har adgang till viden, og 
hvem der er tvunget til at leve i uvidenhed. I stedet skal man søge at utforske de modifikationsmønstre for 
rationalitet og magt, som konkrete styrkeforhold medfører, som en del af selsve deres eksistens og udvikling.  ....  
Rationalitet-magt relationer er således ikke statiske fordelingsformer, men transformationsmatricer med unik 
forandringskraft.” (Flyvbjerg, 1993, s 120) 
iv ”Skriven text är inte så enkelspårig att all fackprosa kan betraktas som sanning, medan alla skönlitteratur är 
påhitt, konstaterar John Smeds. Bägge genrerna influeras av det mellanskikt där myterna kan placeras. 

- I bästa fall utgör myterna något poetiskt och vackert, t ex sagor eller sägner, men i sin mest negativa form blir 
myterna ”sanningar”, som inte har någon egentlig koppling till verkligheten, men som ändå går hem i det all-
männa medvetandet. 
Ett exempel på den sistnämnda formen av mytbildning är Hitlers ”teorier”; om den ariska rasens överlägsenhet”. 
Många av de moderna myter som finns runt oss odlas fram i reklambranschen, men också i massmediernas för-
ment objektiva rapportering.” (Sandström, 1997 samt där innehållande citat från Smeds, 1997)  
v  ”Ce que je n'aime pas dans l'Occident, c'est qu'il fabrique des signes et les refuse en même temps. [...] de quel 
droit parlerais-je au nom de la vérité? Mais à battre en brèche inlassablement la naturalité du signe; ça oui!”, 
Barthes, 1981, s 95;   
”Barthes think of a myth as a chain of related concepts” Fiske, 1990, s 88. 

vi ”Användningen av både rasbegreppet och ordet rasism verkar väcka starka känslor i dagens Sverige. Det är 
för starkt, för slutgiltigt! Hör man ofta kommenteras. En anledning till sådana skeptiska reaktioner är att be-
greppsanvändningen anses bidra till att återuppliva en gammal rasism som man inte vill ska prägla samhället 
igen. ……Rasismen är en ideologisk struktur som präglat den västerländska världsbilden i många århundraden 
och som fick sin vetenskapliga legitimitet redan i slutet av 1700-talet. Denna vetenskapliga legitimitet möjlig-
gjorde att en komplex rasistisk mentalitet utvecklades i västerländska samhällen. När vetenskapsmän, chockades 
av förintelsens hemskheter, kastade ljus över de felaktiga grunder vilka rasbiologin vilade, var det försent att 
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ändra denna cementerade rasistiska mentalitet. Därmed är vi tvungna att acceptera det faktum att icke biologiska 
raser finns, därför att rasismen finns.” (Molina & Reyes de los, 2003, s 297-298) 
vii Naturvetare av alla kategorier upphör aldrig att känna en stor vördnad för den fascinerande lagbundenheten i 
naturen. Vi är djupt fångna i den logiska positivismens krav på en ständig växelverkan mellan teori och experi-
ment; därför nöjer vi oss med att konstatera att à priori antagande om naturen som vi likt våra grekiska föregång-
are fortfarande måste göra, är förnuftiga endast om de kan testas med tillfredställande laboratorieexperiment. 
Den etiska frågan om varför naturlagarna och naturen ofta visar upp en nästan estetisk skön lagbundenhet, har vi 
överlämnat till andra kunskapsområden, därför att den enligt vår egen definition inte hör naturvetenskapen till. 
(Ingmar Bergström, Materiebegreppet före Sokrates i Horn et al, 1983) 
viii “..både naturen och kvinnorna underordnade och I grunden passiva. De livnär, men kontrollerar inte…” (Mer-
chant, 1994, s 31) 
ix ”They argue that women's biological functions and nurturing responsibilities heighten their sensitivity to suf-
fering and give them a natural role as planetary protectors and housekeepers. Given that “eco” means house, 
argues Andrée Collard, “ecology is woman-based almost by definition.” (Coates, 1998, s 164 (ref till Andrée 
Collard (with Joyce Contrucci; Rape of the Wild: Man´s Violence against Aimals and the Earth, (The Women's 
Press, London, 1988, p 137))) 
x ”Nature is seen by humans through a screen of beliefs, knowledge, and purposes, and it is in terms of their 
images of nature, rather than of the actual structure of nature, that they act. Yet, it is upon nature itself that they 
do act, and it is nature itself that acts upon them, nurturing or destroying them. Disparities between images of 
nature and the actual structure of ecosystems are inevitable” (Rappaport, 1979, s 97) 
xi Att biologi och genetik genomsyrar inte bara kulturen utan att det förhåller sig precis tvärt om är ett faktum 
som tydliggörs av Forskarlaget Arvets kultur, vilket rasbiologin är ett tydligt exempel på (Lundin & Åkesson, 
2000). 
xii Dessa uttalande stöds också av forskare som Lena Abrahamsson och Ewa Gunnarsson i deras studier angående 
omformuleringsprocesser beträffande kön och kompetens, vilka säger att könskonstruktionerna anpassas så att 
det som är viktigt blir ”manligt” (Abrahamsson & Gunnarsson, i Abrahamsson et al, 2002, s 246). Det går vidare 
att formulera t ex biologi som beskrivningar av värden som kan bygga på reproduktion eller känslor – skönhet 
(vackra blommor) omvårdnad (att bevaka biologiska intressen) vidare kan planerande ses som ett ordnande för 
samhällsinvånare m a o ett slags omvårdnad vilket kan jämföras med Coates, Angelöw och Gålmark m fl 


