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ABSTRACT 

Persson, J. 2017. Kvinnliga Planerare: Utmanare av den köns(o)neutrala planerings normen. Kulturgeografiska 

institutionen. Uppsatser. Uppsala universitet.  

 

Studien undersöker huruvida kvinnliga planerare genom sina egna erfarenheter av den fysiska miljön, bidrar till 

ett ökat fokus på genusperspektiv vid planeringen av den fysiska miljön. Därmed undersöks och problematiseras 

om ett ökat antal kvinnliga planerare resulterar i större fokus på genusfrågor. Uppsatsen har en feministisk- och 

organisationsteoretisk bas, empirin består av fyra kvalitativa intervjuer med kvinnliga planerare inom den 

kommunala planeringsorganisationen. Insamlingen av materialet fokuserar främst kring planerarnas upplevelse av 

samhällsplaneringens organisation och process. Av empirin framgick att de kvinnliga planerarna inte tenderade att 

uppfatta sig själva som innehavare av en särskild roll för att främja genusmedveten planering. De uppfattade att 

planeraryrket och de praktiserande planerarna har en gemensam bas genom deras utbildning. Vidare framgick att 

de kvinnliga planerarna tillämpade olika typer av strategier för att få igenom olika beslut de upplevde som extra 

värdefulla. Utifrån empirin kunde synliggöras tendenser till manlig norm och dikotomt tänkande inom 

planeringspraktiken där vissa värden skådas som varandras motsatser samt tendenser till hierarki dem emellan.  

Studien av planeringens organisation visar att det kan att finnas könssegregerande processer inom den, framförallt 

en vertikal segregering, det vill säga en hierarkisk sådan. Det kan hämma den kvinnliga planerarens tillgång till 

makt och inflytande.   
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1 INLEDNING 

 

Den fysiska miljö vi lever och verkar i måste innehålla en mängd olika saker för att människan 

ska kunna leva ett fullgott liv. Samhällsplanering syftar till att tillgodose dessa behov och 

aktiviteter inom den begränsade yta som finns tillgänglig. Inte sällan handlar det om att väga 

olika intressen för markanvändningen mot varandra och försöka avgöra det allmänna intresset. 

Det finns alltså en tanke om att ett allmänt intresse för användningen av vår miljö går att finna. 

Det allmänna intresset anses vara av sådant slag att alla människor, enat och kollektivt skulle 

ställa sig bakom det. Sanningen är egentligen sådan, att det alltid finns flera olika intressen som 

dessutom inte sällan är motsträviga (Nyström & Tonell, 2012, s. 16).  

Planeringens tendens att fokusera på det förment allmänna intresset har inneburit att 

kvinnors erfarenheter och intressen av den fysiska miljön har negligerats. Detta har då skett 

utifrån motivet att en viss markanvändning är av allmänt intresse (Fainstein, 2005, s. 123-124).  

För att motverka planeringens tendens att vara en bidragande faktor till att cementera 

könsmaktstrukturer krävs tillämpning av ett genusperspektiv. Tillämpningen sker till viss del 

idag, men fortfarande finns en etablerad idé om att planeringen bör utföras könsneutralt vilket 

bidrar till att osynliggöra mannen som dess subjekt (Fainstein & Servon, 2005, s. 1-2).  

Att ett ökat antal kvinnliga planerare inom planeringsprocessen resulterar i större fokus på 

genusfrågor och jämställdhet är ett vanligt synsätt (Larsson, 2006, s. 34). Denna uppsats 

undersöker och problematiserar på vilket sätt ett ökat antal kvinnliga planerare skulle kunna 

främja en genusmedveten och jämställd planering av vår fysiska miljö. Genom ett antal 

intervjuer med kvinnliga planerare inom den kommunala organisationen undersöks hur 

kön/genus upplevs och skapas inom samhällsplaneringsfältet med fokus på genus- och 

organisationsteori.   

   

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och problematisera tanken om att ett ökat antal 

kvinnliga planerare inom den kommunala planeringen leder till större fokus på genus- och 

jämställdhetsfrågor inom den fysiska planeringen.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur synliggörs en manlig norm genom de kvinnliga planerarnas resonerande? 

 Hur förmedlas principer om isärhållande kring kön/genus genom de kvinnliga 

planerarnas resonerande?  

 Hur kan den kommunala organisationens struktur påverka den kvinnliga planerarens 

möjlighet till inflytande och makt i planeringspraktiken? 
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1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats fokuserar kring kvinnliga planerares uppfattningar och upplevelser av de fält de 

är delaktiga i, därför har jag valt ut kommuner där kvinnliga planerare arbetar. I övrigt skulle 

det också varit intressant att intervjua de verksamma manliga planerarna inom samma 

kommuner, för att undersöka och identifiera om, och i så fall hur deras synsätt skiljer sig. Men 

på grund av tidsbegränsning har jag valt att fokusera just på de kvinnliga planerarna. 

Avgränsningen kan också motiveras genom att manliga planerare ligger utanför studiens syfte. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om just den kvinnliga planeraren ökar fokus på genusfrågor 

inom planeringen, därmed avgränsas studien till kvinnliga planerare.  

 

1.4 Disposition 

Studien påbörjas med en redogörelse över den teoretiska bas uppsatsen vilar på, det vill säga 

feministisk teori och feministisk organisationsteori. Efterföljande är ett bakgrundskapitel där 

den svenska planeringsprocessen sammanfattas kort. I fjärde kapitlet presenteras tidigare 

forskning och litteratur kring kombinationen av samhällsplanerings- och genusteori. Kapitel 

fem består av metodformulering, där metodologiska ställningstaganden presenteras samt 

förklaras och utvärderas. De två resterande kapitlen består av presentation av studiens empiri 

uppdelat i teman integrerat med analys, samt ett slutkapitel där frågeställningar och syfte 

besvaras i korthet.  

 

1.5 Centrala begrepp  

Begreppet kön används genomgående i texten och härleds till kvinna och man. Väl medvetenhet 

finns dock om att det inte är oproblematiskt att använda begreppet på följande vis, då det 

följaktligen kan framstå som stabilt och oföränderligt. Uppsatsens utgångspunkt vid 

användandet och teoretisk antagande av begreppet är snarare att kön är socialt och kulturellt 

konstruerat. Dessutom ter det sig problematisk att använda begreppet kön, man och kvinna, då 

det förmedlar en tvåkönsnorm. Med detta sagt uppfattades det dock som det mest lämpliga och 

tydliga för uppsatsens syfte.  
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2 FEMINISTISK TEORI 

 

2.1 Feminism och genusbegreppet 

Den feministiska grundteorin bygger på en förståelse av världen där kvinnor är underordnade 

män, samt åsikten att detta bör ändras (Gemzöe, 2014, s. 16).  

Gemzöe (a.a. s. 19-20) diskuterar ett antal aspekter varpå könsmaktsordningen kan göras 

synlig. Mäns dominans kan uppmärksammas genom att undersöka representationen av kvinnor 

och män i samhällets högre beslutsorgan, exempelvis riksdagen. Dock handlar mäns dominans 

i detta fält inte bara om antalet kvinnor respektive män, utan också om hur fördelningen ser ut 

därinom. Representationen tenderar att vara uppdelad i politikområden baserad på seglivade 

uppfattningar om kvinnligt och manligt. Arbetsmarknaden följer samma könssegregerande 

processer, varvid kvinnor i större utsträckning arbetar i vårdyrken inom offentlig sektor.  

Kvinnor utför också merparten av arbetet i hemmet, som är obetalt och inte ger något 

tillskott till pension eller yrkesmässig karriär. Kvinnans större ansvar för det obetalda 

hemarbetet är en del av samhällets tendens att nedvärdera kvinnor och deras erfarenheter. 

Samtidigt som kvinnor utför större delen av det obetalda arbetet, får de också låga löner för sitt 

omsorgsarbete i den offentliga sektorn. Detta bidrar till att förmedla en bild av kvinnors arbete 

som mindre betydelsefull (a.a. s. 20 - 21).  

Slutligen kan kvinnors underordning synliggöras genom att studera det existerande våldet 

och det sexuella utnyttjandet av kvinnor. Hur frågor och problematik kring detta belyses av 

samhället visar tydligt existensen av en maktdiskrepans mellan kvinnor och män. Inte minst 

synliggörs detta genom samhällets rättsliga hantering av problematiken (a.a. s. 22-23).  

Gemzöe (a.a. s. 19-22) uttrycker att, genom att bryta ner maktstrukturerna på ovanstående 

vis skapas en helhetsbild av kvinnors underordning samt en djupare förståelse för att dessa 

maktstrukturer existerar i samhällets alla olika områden och institutioner.  

Sara Ahmed (2017, s. 21) teoretiserar kring hur feministen inte sällan utsätts för åsikten att 

hen är överkänslig och överreagerar. Ahmed (a.a. s. 37-39) myntade begreppet feminist killjoy, 

den feministiska glädjedödaren, för att förklara hur feminister ofta uppfattas som bråkiga och 

problematiska. Ahmed (ibid.) menar att feministen tenderar att ses som att hen hindra andra 

från att känna glädje och lycka genom att yttra sin egen olycka. Feministen gör andra obekväma 

på grund av uppmärksammandet av exempelvis sexism. Uppmärksammandet görs då till 

problemet och som orsaken till dålig stämning, inte de sexistiska uttrycken i sig. Feministen 

förminskas och skådas då som argsint och som att hen därför söker efter problem. Snarare än 

att hen uppmärksammar problem och därför blir argsint (ibid.). 

En av de forskare i Sverige som försökt förklara och teoretisera kring könsmaktsordningen 

är Yvonne Hirdman, historiker och professor i kvinnoforskning. Hirdman myntade teorin om 

genussystemet inom den svenska forskarvärlden för att förklara hur samhället är ordnat efter 

kön (Nationalencyklopedin, u.å. c; Nationalencyklopedin, u.å. a ).  

Teorin om genussystemet baseras på ett antal begrepp och tankar, Hirdman (1980) 

använder begreppet genus för att göra en särskiljning mellan det biologiska könet och de 

kulturellt skapade föreställningarna om kvinnligt och manligt. Tanken om det kvinnliga och det 

manliga bör alltså inte ses som något i naturen givet, snarare något som människan ständigt 
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skapar. De tankar och idéer vi besitter om kvinnligt och manligt skapar mönster i hur vi 

uppfattar oss själva och vår omgivning. 

Vidare menar Hirdman (ibid.) att idén om det manliga och det kvinnliga styrs liknande ett 

”kontrakt” mellan kvinnor och män. Detta osynliga kontrakt innehåller de accepterade 

genusformernas utformning, alltså gränser och riktlinjer för de manliga och kvinnliga varandet. 

Upprättandet av detta ”kontrakt” sker dock inte med båda parterna på en jämlik nivå, utan 

snarare definieras kontraktet av den dominerande, det vill säga mannen (ibid.). 

Genom dessa föreställningar om kvinnligt och manligt, alltså genus, skapas ett 

genussystem. Detta system skapar regelbundenhet och ordning i samhället och har sin grund i 

det biologiska könet. Hirdman (ibid.) menar att detta genussystem kan kvarstå genom två 

principer: isärhållandet och den hierarkiska idén om mannen som norm.  

Isärhållandet innebär att det manliga och kvinnliga ska fungera separerat och agera 

motsatspar. Att mannen är norm handlar om att mannen och det manliga skådas som det 

allmängiltiga. Mannen och det manliga är också högre värderat än kvinnan och det kvinnliga, 

därav den hierarkiska strukturen. Hirdman (ibid.) uttrycker att dessa två principer fungerar 

genom en växelverkan och på så vis upprätthåller systemet. Isärhållandet skapar legitimitet för 

åskådningen av mannen som norm och tankesystemet återfinns i samhällets alla funktioner.  

Judith Butler, en av förgrundsgestalterna av den feministiska grenen queerteori är kritisk 

till uppdelningen mellan kön och genus (Malmberg, u.å). I Butlers text, Genustrubbel (2007, s. 

55- 59) resonerar Butler kring om det snarare är så att kön är konstruerat. Det kan likväl vara 

så att kön också är genus. Butler (ibid.) hävdar att genus inte bör användas för att beskriva de 

kulturellt och socialt skapade könsrollerna eftersom det förmedlar en bild av att kön i sig självt 

är oföränderligt. Därför teoretiserar Butler om att det istället är genom genus som kön får sin 

mening och däri konstrueras.     

Ytterligare en kritik som lyfts mot den traditionella feminismens teori är att den bygger på 

en homogen förståelse av kön och könsmaktsordningen. Kritiken menar att feminismens teori 

innehåller normativa idéer om exempelvis etnicitet, sexualitet och klasstillhörighet (Reyes & 

Mulinari, 2005, s. 16). Den traditionella feminismens intåg inom det politiska fältet innebar viss 

anpassning till patriarkala och kapitalistiska institutioner. Dess teori måste därför kritiskt 

granskas för att söka vilka konsekvenser denna anpassning har inneburit för dess teoribildning 

(Eduards 2002, se Reyes & Mulinari, 2005, s. 81).  

För att synliggöra och kritiskt granska feminismen är det viktigt att tillämpa ett 

intersektionellt perspektiv. Den intersektionella tanketraditionen innebär en förståelse för att 

olika typer av maktstrukturer samverkar och maktanalysen måste synliggöra detta. Inom den 

feministiska rörelsen finns det en tendens att göra en endimensionell maktanalys, där endast 

könsförtrycket synliggjorts (Reyes & Mulinari, 2005, s. 7).  
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2.2 Organisationsteori med fokus på Kön och Genus  

En organisation bildas då olika individer samordnar sin aktivitet på grund av att de har ett 

gemensamt mål. Ofta när man talar om en organisation åsyftas strukturer och arbetsfördelning 

inom ett företag eller förvaltning (National encyklopedin, u.å b).  

Vid studier av organisationer med fokus kring kön/genus studeras hur relationen mellan 

kvinnor och män ser ut inom organisationen. Utgångspunkt är att kön/genus är avgörande för 

organisationens uppbyggnad och att detta får konsekvenser för individens position och roll i 

organisationen (Wahl et al, 2011, s. 62).   

Ett tydligt tecken på att kön/genus har betydelse inom en organisation kan synliggöras 

genom att studera dess segregationsprocesser. Könssegregationen kan vara horisontell, det vill 

säga att det finns en tydlig könsfördelning i olika yrkeskategorier. Men liknande 

segregeringsprocesser kan också återfinnas inom samma yrke, då kallad för vertikal eller intern 

segregering (ibid).  

Den vertikala segregering innebär att det finns en hierarki som är segregerad, där män 

tenderar att vara centrerade högre upp i organisationen än kvinnor. Den interna segregeringen 

handlar istället om att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter trots att de har samma yrke. 

Också olika val av yrkesprofilering eller specialisering inom yrket tendera att vara ordnade efter 

kön/genus (a.a. s. 65- 66).    

Kanter teoretiserar i sin bok Men and women of the corporation (1993, s. 3-6), om hur våra 

beteenden påverkas av vår position i en hierarkisk organisation där definitionen av att lyckas är 

att flytta sig högre i hierarkin. Som utgångspunkt använder hon ett företag och skapar en modell 

för att förklara en individs attityd och beteende baserat på dennes position i företaget (ibid.).  

Kanter (ibid.) menar att en individs upplevelse och attityd till sin arbetsplats är avgörande 

av tre faktorer: hur dennes möjlighet ser ut, vilken mängd makt den har samt om denna tillhör 

en minoritet eller majoritet inom organisationen.  

En individs möjlighet avgörs av dess potential att flytta sig högre upp i hierarkin genom 

exempelvis befordring. Upplevda befordringsmöjligheter tenderar att skapa specifika 

beteenden och attityder till arbete och organisationen. Vid stor möjligheter till befordring såg 

Kanter att det skapade ett beteende som i sin tur ledde till större möjligheter för avancemang. 

Personen såg då sitt arbete som att vara av stort intresse och lade gärna extra tid på det (ibid.).  

Om möjligheten till utveckling inom organisationen däremot uppfattades som begränsad, 

anammades en annan attityd till arbete och organisationen. Engagemang saknades och arbetet 

uppfattades till största delen som en inkomstkälla. Inte sällan uttryckte individer med små 

möjligheter till befordring, att de inte önskade nå en högre nivå, menar Kanter. Bekräftelse 

söktes istället utanför organisationen (a.a. s, 129- 152).  

I den andra faktorn i Kanters modell fokuseras kring mängden makt och inflytande som 

finns tillgänglig för individen i organisationen. Kanter definierar makt som möjligheten att 

lyckas med det en önskar att slutföra. Det handlar om makt att mobilisera andra inom 

organisationen för att uppnå sitt mål (a.a. s, 164- 168), Ju större mängd makt en har desto 

mildare tenderade en att styra sina mobiliserade resurser, alltså andra inom organisationen. 

Mobiliseringen och utövandet av makt skedde genom delegering där den delegerade fick agera 

förhållandevis fritt. De med mindre makt och inflytande brukade istället styra sina mobiliserade 

resurser mer auktoritärt och kontrollerande (a.a. s, 189- 190; 247-248).  
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Den sista faktorn i Kanters modell rör organisationens sammansättning. Kanter diskuterar 

att individers beteende påverkas av att tillhöra en minoritet eller majoritet. Den som utgör en 

minoritet upplevde högre stress i arbetssituationen och utsattes inte sällan av stereotypisering.   

Individen som befinner sig i majoritet tenderade att uppleva mindre stress och upplevde 

det lättare att passa in i organisationen (a.a. s, 249).  Wahl et al (2011, s. 81) Kritiserar delvis 

Kanters modell genom att hänvisa till en studie av Åberg (2001) som visat att det är avgörande 

vilket kön/genus den som utgör minoriteten tillhör. Wahl et al (2011, s. 81) uttrycker att mäns 

överordnade ställning i samhället göra att deras makt och inflytande inte påverkas av att befinna 

sig i minoritetsposition, utan snarare stärks. 

Yrken som är präglade av en manlig norm består ofta av ett synsätt att det råder en 

könsneutralitet inom den. Detta innebär att det finns en tanke om att kön/genus inte gör sig 

gällande vid exempelvis yrkeskarriär. Wahl et al använder sig av läkaryrket för att exemplifiera 

detta och menar att på grund av yrkets manliga norm blir det viktigt för de kvinnliga läkarna att 

hävda att organisationen innefattas av en könsneutral hierarki. Detta utgör en 

anpassningsstrategi till yrkets manliga norm (Kanter 1977; Wahl 1992/ 2003 se Wahl et al, 

2011, s. 111). En förändring av den manliga normen skulle troligen inte ske genom att fler 

kvinnor tog sig in i fältet på grund av de anpassningsstrategier som krävs av kvinnan (Ferguson 

1984 se Wahl et al, 2011, s. 113).  

 

3 DEN SVENSKA PLANERINGSPROCESSEN  

 

Planeringen av den fysiska miljön handlar om användningen av vår miljö med hänsyn till flera 

intresseaktörer, exempelvis markägare, exploatörer eller kommunen. Det är inte ovanligt att 

dessa aktörer har olika synpunkter på hur mark bäst bör användas och planeringens uppgift blir 

därför att finna en lösning på markanvändningskonflikter (Nyström & Tonell, 2012, s. 174- 

175). Det främsta ansvaret för den fysiska planeringen i Sverige ligger idag hos kommunerna. 

Deras inflytande är dock inte helt obegränsat, bland andra har staten också starkt inflytande 

över användningen av mark och vattenområden (a.a. s, 183).  

Systemet varpå planeringens praktiker i Sverige bygger på, består främst av upprättandet 

av olika typer av planer och plandokument. Dessa planer fungerar styrande för användningen 

och nyttjandet av mark och vatten. I denna text kommer översiktsplan och detaljplan att 

förklaras (a.a. s, 194). 

Varje kommun måste enligt Plan och Bygglagen ha en gällande översiktsplan. En 

översiktsplan ska innehålla de övergripande tankarna om hur kommunens mark ska användas. 

Planen är dock aldrig bindande, det vill säga de bestämmelser om hur marken ska användas, får 

överträdas eller förbises. Översiktsplanens främsta funktion är således att vara vägledande för 

upprättandet av andra planer, exempelvis detaljplanen (Boverket, 2015).  

Detaljplanen är bindande enligt gällande lagstiftning och rör ett begränsat område inom 

kommunens gränser. Planen ska innehålla bestämmelser för hur området ska användas och 

utformas samt inom vilken tidsperiod planen ska vara genomförd. Ofta upprättas en detaljplan 

då någon form av nybebyggelse ska ske i kommunen (ibid).   
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4 SAMHÄLLSPLANERING UR ETT GENUSPERSPEKTIV 

 

4.1 Planeringen som maktinstrument och stadens könade rum   

Samhällsplaneringen och dess praktiker tenderar att skådas som en könsneutral aktivitet. Detta 

innebär att man inte anser att kön bör spela någon roll vid planeringen av den fysiska miljön. 

Denna tanke kan till synes verka god eftersom den bygger på att alla människor behandlas lika 

och att ingen får företräde över någon annan. Man brukar tala om att det finns ett allmänintresse 

för hur vår fysiska miljö bör användas (Larsson & Jalkas 2008, s. 51-52). Samhällsplaneringens 

huvudsakliga fokus är att värna om dessa allmänna intressen. Det finns dock ingen entydig 

definiering av vad ett sådant intresse är eller bör vara. Grundidén om de allmänna intresset är 

att de är av sådan karaktär att alla människor skulle ställa sig bakom de. Det handlar om vad 

som anses var gott och bra för människan som kollektiv (Fainstein, 2005, s. 123-124). Fainstein 

(ibid) menar att tanken om det allmänna intresset snarare används för att kunna rättfärdiga olika 

typer av beslut för användningen av den fysiska miljön. Begreppet riskerar att användas på ett 

sådant sätt att de underminerar intressen hos grupper med mindre beslutande makt. På så vis 

kan deras intressen och erfarenheter, däribland kvinnors, negligeras (ibid).  

Larsson och Jalakas (2008, s. 51-52) uttrycker en liknande hållning och menar att en 

planering som ska värna om allmänna intressen och vara könsneutral snarare tenderar att bli 

könsblind. Att den är könsblind innebär att den bortser från att den fysiska miljön består av 

strukturellt inbyggda maktförhållanden skapade av gårdagens planering. Genom att inte 

synliggöra eller problematisera de maktstrukturer som gårdagens planering har inneburit 

kommer de strukturer varpå ojämlikhet skapas, att kvarstå.  

Kvinnors intressen och erfarenheter av den fysiska miljön har inte synliggjorts. Istället har 

de exkluderats och utgjort en specifik kategori, vars största intressen ansetts ligga i den privata 

sfären. Planering med mannen som dess subjekt har skapat en ofördelaktig miljö för kvinnan 

(Greed, 1994, s. 34; 40). Den ofördelaktiga miljön kan synliggöras genom att studera samhällets 

gränser. Dessa gränser, både synliga och osynliga är resultat av olika typer av maktstrukturer. 

Maktstrukturerna gör att gränserna kan vara lättare eller svårare att överträda beroende av 

faktorer som exempelvis kön. Den fysiska miljöns gränser har till exempel skapats genom att 

planeringens praktik och teori har fokuserat på separering av platser och aktiviteter (Larsson & 

Jalakas, 2008, s. 16; Fainsten & Servon, 2005, s. 4-7).  

Uppdelningen har sitt ursprung i idén om att vissa aktiviteter är varandras motsatser och 

därför bör separeras.  Samhället separeras i motsatsparen arbetsplats och hemmet, produktion 

och reproduktion samt det personliga och det politiska, dessa kan kopplas till den traditionella 

kön/genusdualismen. Planeringens idé om rumslig separering som självklar är dock konstruerad 

och inte på något sätt naturgiven eller oföränderlig. Samhällsplaneringen bör bidra till en 

uppluckring och skapa passager mellan dessa konstruerade sfärer för att på så vis ge upphov till 

samhällsförändring (Fainstein & Servon, 2005, s. 4-7).  

Ytterligare en problematik som den manligt definierade miljön har skapat för kvinnan är 

kopplat till den utvidgade staden och transportsystemet. Greed använder uttrycket zoonad för 

att förklara hur staden har blivit spatialt uppdelad efter aktiviteter. Greed ser också att 

uppdelningen av aktiviteter och rum har gjort att staden har blivit mer rumsligt och ytmässigt 
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utspridd. Vidare diskuterar hon att detta gjordes under industrialiseringen för att hålla hemmet 

och industrierna separerade. Men likväl var separeringen också en metod för att åtskilja det 

offentliga, mannens rum och det privata, kvinnans rum (Greed, 1994, s. 40 – 42). 

Kvinnan, vars genus ger henne större ansvar för reproduktion, upplever svårigheter att 

kombinera aktiviteter i den offentliga och privata sfären. Detta då planeringen baseras på 

åtskiljning av offentliga sfären, där arbetet sker och den privata sfären, där reproduktionen sker. 

Det har sin grund i den växande distansen mellan de olika aktiviteterna och även i antagandet 

att arbete inte sker i hemmets miljö (ibid).  

En genusmedveten planering innebär att ge den offentliga och privata sfären lika stor 

betydelse inom planeringspraktiken. Vad som även är viktigt för en genusmedveten 

samhällsplanering är motverka separeringen av den privata och offentliga sfären (Larsson & 

Jalakas, 2008, s. 10). Det offentliga rummet, varpå samhällsplaneringen generellt sätt har haft 

sitt största fokus, har traditionsenligt tillhört mannen. Det privata rummet har traditionellt 

tillhört kvinnan, varpå samhällsplaneringen inte fokuserat på (Larsson, 2006, s. 29). 

En genusmedveten planering ifrågasätter och reflekterar över vem som har makt att ordna 

den fysiska miljön och vem som har rätt att använda den (Friberg, 2006, s. 278).  

 

4.2 Den kvinnliga planerarens möjligheter och begränsningar  

Planeringen och dess praktiker rör som tidigare nämnts skapandet av det goda samhället. 

Samhällsplanering är en ideologiskt grundad princip varigenom verkligheten skapas, samtidigt 

som alternativa verkligheter utesluts. Inom dess teoribildning har problematik oftast förklarats 

utifrån teorier om klass och kapitalism. Feministiska förklaringsmodeller för olika 

samhällsfenomen har inte haft något betydande utrymme inom samhällsplaneringens 

traditionella teori (Greed, 1994, s. 9-11).  

Att ett ökat antal kvinnliga planerare inte automatiskt leder till en planering mer centrerad 

kring genusfrågor är ett resultat av en manlig dominans inom planeringens teori, kultur och 

politik (Sanderocock & Forsyth, 1992, s. 54; Greed, 1994, s. 3). Dess teori är närbesläktat med 

ämnena sociologi, ekonomi och geografi, vilka också de kännetecknas av en manligt dominerad 

teoribildning (Greed, 1994, s. 10).  

Den manliga dominansen inom samhällsplaneringen upprätthålls genom strukturer som 

återfinns inom fältet (Greed, 1993, s. 256). Den kvinnliga planeraren tenderar exempelvis att 

arbeta med vissa specifika områden inom samhällsplanering, däribland exempelvis sociala 

frågor och bostadsfrågor. (Sandercock & Forsyth, 1992, s. 54; Greed, 1993, s. 259).  

Friberg och Larsson (2002, s, 9) utförde ett forskningsprojekt med tillhörande slutrapport 

från 2002. Forskningsprojektet ämnade att undersöka hur ett genusperspektiv kunde tillämpas 

inom den svenska kommunala översiktsplaneringen. För studiens ändamål intervjuade Friberg 

och Larsson ett antal kvinnliga planerare (a.a. s, 12). Utöver intervjuer med kvinnliga planerare 

valdes också att undersöka ett antal kommuner i Sverige vars uttalade mål var att jobba med 

genus- och jämställdhet i sin fysiska planering. I och med projektet undersöktes hur 

könsfördelningen såg ut gällande tjänstemän och politiker i respektive studerad kommun. 

Forskarna hävdar att statistik från kommunerna kunde visa att majoritet av de anställda inom 

kommunens organisation var kvinnor. Däremot visade statistiken att män dominerade högre 
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upp i de studerade kommunernas hierarki. Även den politiska nivån som rör 

samhällsplaneringsfrågor bestod av en större del män i de kommuner som studerades (Friberg 

& Larsson 2002, s. 34).  

Larsson (2006, s. 35) uttrycker att det är problematiskt att anta att kvinnliga planerare ökar 

planeringens fokus på genusperspektiv. Författaren menar att ett sådant yrkande förmedlar en 

bild av att det är en fråga som enbart rör kvinnor, medan det i realiteten är ett samhällsproblem 

som gäller alla. Genom att göra om det till en ”kvinnofråga” bortses från mannens synnerligen 

aktiva del i upprätthållande av maktstrukturen.  

Möjligheten för den enskilda kvinnliga planeraren att implementera sin egen åsikt och 

erfarenhet av den fysiska miljön är dessutom starkt begränsad på grund av hur strukturerna ser 

ut i fältet (Greed, 1994, s. 25). Planeraren har inte ensamrätt till bestämmande över planeringen 

och dess process utan denna styrs ofta av andra faktorer som politik och marknaden. Planerarens 

funktion är snarare rådgörande för den folkvalda politiken, inte som beslutsmakt i sig själv (a.a. 

s. 20-21). Planeringensprocessen styrs av patriarkala normer och används ofta som ett medel 

för att legitimera en världssyn. Dess tanketradition är starkt baserad på den patriarkala 

strukturen av den fysiska miljön genom separering av de offentliga och privata rummen (a.a. s. 

51-54).   

Sandercock & Forsyth (1992, s. 51) skriver i sin artikel, A Gender Agenda: new directions 

for planning Theory, hur språket påverkar olika gruppers möjligheter till makt och inflytande 

över planeringsprocessen. Genom språket formuleras och skapas vår verklighet och de 

ordningsstrukturer varpå den är baserad. Att ha en maktanalys av språket och hur det används 

är såtillvida en viktig del även inom planeraryrket. Kvinnor och män har, genom sina olika 

uppväxter fått lära sig olika sätt att tala och lyssna och detta påverkar kvinnors möjlighet att få 

inflytande över planeringen och dess process (ibid.). 

Friberg & Larsson (1999 s, 34- 35; 2002 s, 12 - 14) såg i sitt forskningsprojekt, om 

genusperspektiv i översiktlig planering, en tendens hos de kvinnliga planerarna som de valde 

att kalla för omformningsstrategi. Detta innebar att när de i sin planeringspraktik förmedlade 

”kvinnliga värden” inom den fysiska planeringen tenderade de att omformulera dessa till 

könsneutrala värden. När de kvinnliga planerarna talade om exempelvis omsorg, 

omformulerades dessa värden istället till mänskligt, menar Friberg & Larsson (ibid.). 

Författarna resonerar kring om detta är en neutraliseringsstrategi som gör att män och kvinnor 

blir könlösa inom planeringen. Och att det på detta sätt inte synliggör maktskillnaderna mellan 

kvinnor och män inom den fysiska planeringen (ibid.).  

Vidare diskuterar Friberg & Larsson (1999, s. 34-35) att de kvinnliga planerarna deltagande 

i studien framförallt såg sig som planerare och inte som kvinnliga planerare. Författarna menar 

att de kvinnliga planerarna inte såg kön/genus som en betydande faktor för själva 

planeringspaktiken. Därmed ansåg de kvinnliga planerarna att de inte tillämpade sina egna 

erfarenheter av den fysiska miljön i sin yrkesverksamhet. 

Friberg (2006, s. 281) diskuterar i artikeln Towards a gender conscious counter-discourse 

in comprehensive physical planning, ovanstående studie av Friberg & Larsson (2002). Friberg 

(2006, s. 282) uttrycker att de fann tendenser till att de kvinnliga planeraren i sin verksamhet 

tillämpade strategier för att frånkoppla sin yrkesverksamhet och sitt kön/genus. De kvinnliga 

planerarna tenderade därför att tala om jämställdhet i könlösa termer. Större fokus lades istället 
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på att uttrycka att planeringen ska tillämpa allas behov och synliggjorde framförallt svagare 

grupper såsom äldre och barn. Utöver detta hävdar Friberg (ibid.) ändå att den kvinnliga 

planeraren bidrar med ett genusperspektiv genom att hon, medvetet eller inte, tillämpar sina 

erfarenheter vid planeringen av den fysiska miljön. Friberg (ibid.) uttrycker att den kvinnliga 

planeraren på så vis bidrar till ett genusperspektiv ”från sidan”.   

 

4.3 Medveten planering utan att befästa  

Att skapa en genusmedveten planering är en stor utmaning, den ska ta hänsyn till kvinnans 

specifika erfarenheter samtidigt som den inte ska vara en medverkande faktor för att befästa 

rådande kön/genusstrukturer. Genom att planera efter de behov som dagens 

samhällsuppbyggnad gett upphov till kan det leda till att man förstärker, snarare än utmanar 

könsmaktsordningen. Men att inte alls ta hänsyn till de behov som kvinnor har leder till att 

deras behov och erfarenheter negligeras helt (Larsson & Jalakas, 2008, s. 47). Risken är ett 

resultat av att dagens planering försöker planera ett jämställt samhälle utan att beakta de redan 

rådande ojämlika strukturerna. Framförallt kan planeringen mot ett samhälle där ingen 

könsmaktsordning existerar uppfattas som svårt att skapa eftersom vi inte vet hur ett sådant 

samhälle ser ut (Larsson, 2006, s. 30; 33). 

Dolores Hayden, feministisk teoretiker och professor i arkitektur har i sin artikel What 

would a Nonsexist city Be like: Speculations on Housing, Urban design and Human work 

försökt teoretisera kring hur ett samhälle utan rådande könsmaktsordning skulle kunna se ut 

(Hayden, 1980). Hayden förklarar att problemet med kvinnors underordnade ställning i 

samhället har sin grund i kombinationen mellan arbete och ansvar för hemmet. Det vill säga 

kombinationen mellan produktion och reproduktion (ibid.). Planeringen har lett till att kvinnan 

står inför en paradox för att kunna ta sig ur patriarkala strukturer. Hayden (a.a s. 176) menar att 

kvinnan, för att yrkesmässigt kunna lyckas måste ha en god ekonomi. Genom den goda 

ekonomin kan hon tillgodogöra sig samhällelig service för att slippa en del av ansvaret för 

reproduktionen. Men, skriver Hayden (ibid.), för att kunna få tillgång till den samhälleliga 

servicen och på så vis kunna göra yrkesmässig karriär, måste kvinnan ha god ekonomi.  

Hur man inom planeringen använder och tillämpar kvinnors behov är avgörande för om 

man lyckas utmana könsmaktsordningen eller om man istället bevarar den. Planeringen tenderar 

att utgå från att kvinnors och mäns behov i den fysiska miljön skiljer sig åt. Att planera efter 

behov ger alltså sken av att behov är av en biologisk oföränderlig karaktär (Larsson, 2006, s. 

33-34). Larsson & Jalakas (2008, s. 47-48) uttrycker att planeringen inte bör grunda sig i tankar 

om att kvinnor och män har skilda behov som behöver tillfredsställas. Istället bör man använda 

sig av ord som beskriver olika typer av aktiviteter, men som inte nödvändigtvis kopplas till att 

vara antingen kvinna eller man (ibid.).  

Exempel på begrepp som inte kan kopplas till kvinnligt och manligt är social reproduktion 

och produktion. Begreppen kan då användas inom planeringen istället för kvinnligt och manligt, 

vilket leder till att man kan planera för dessa olika aktiviteter utan att befästa 

kön/genusstrukturer (Larsson, 2006, s. 33-34; Larsson & Jalakas, 2008, s. 47-48).  

Larsson (2006, s. 33-34) exemplifierar i sin artikel det problematiska med att använda 

”kvinnliga” och ”manliga” behov genom att illustrera ett exempel härstammande från 
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byggandet av snabbjärnväg i Skåne. I projektets rapport står, enligt Larsson att läsa, att kvinnor 

är beroende av effektiv kollektivtrafik och att projektet därmed främjar jämställdhet. Larsson 

kritiserar detta och ställer sig frågan om det verkligen är rimligt att anta att förbättrad 

kollektivtrafik skulle öka jämställdhet (ibid.).  

Författaren menar att man vid utveckling av snabbjärnvägen framförallt fokuserade på hur 

män och kvinnors resmönster skiljer sig. Istället för att söka de bakomliggande patriarkala 

orsakerna till varför kvinnor och mäns resmönster skiljer sig åt, och på så vis utmanas inte 

könsmaktsordningen (ibid.).    

 Appliceringen av kvinnliga erfarenheter på samhällsplaneringen sker först vid specifika 

planeringsområden. Framförallt synliggörs kvinnan som en egen kategori med särskilda behov 

vid detaljplanering. Detaljplanering rör ofta planeringsfrågor kopplade till specifika och 

avgränsade områden, exempelvis bostadsområden (Friberg & Larsson, 1999, s. 34). 

När det däremot gäller en kommuns långsiktiga utveckling av den fysiska miljön som 

bestäms i översiktsplaneringen, görs denna planering utan betänkande kring särskilda 

samhällsgruppers erfarenheter eller behov. Alltså, inom den översiktliga planeringen verkar det 

tillsynes vara så att en diskussion kring kön/genus inte förekommer och heller inte ses som 

önskvärd (ibid.).  

Larsson & Jalkas (2008, s. 61-62) delar denna syn, att den översiktliga planeringen utgår 

från tanken om det allmänna intresset och att man inom detta delområde inte utgår från olika 

behov. Om man studerar detaljplanering och översiktlig planering menar de att det även går att 

se en slags bakomliggande hierarki, som på sina sätt kan jämföras och kopplas till 

könsmaktsordningen. I de lagområden som reglerar planer och planprocessen uttrycks nämligen 

att kommunens översiktsplanering ska fungera vägledande för övriga planerings- beslut och 

processer (ibid.). 
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5 DEN KVALITATIVA FORSKNINGSMETODEN  

 

Denna studie utfördes utifrån kvalitativa forskningsmetoder. Genom den kvalitativa 

forskningen försöker forskaren få en djup förståelse av sitt studiefenomen. För att komma åt 

detta försöker forskaren genom närhet till sitt studieobjekt förklara och förstå världen utifrån 

dennes perspektiv. Den kvalitativa forskningsmetoden är dock förankrad med en rad olika 

svårigheter att handskas med. Framförallt handlar det om att forskarens tolkning och förståelse 

av den studerade kan vara felaktig. Ett sätt för forskaren att tillförlita sig om att hen har förstått 

sitt studieobjekt korrekt är att respondenten får möjlighet att själv kontrollera det insamlade 

materialet. Vidare måste forskaren vara väl medveten om att hen antar sig studieobjektet med 

en viss förförståelse och uppmärksamma vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra för 

resultatet (Holme & Solvang, 1997, s. 92-96). 

 

5.1 Kvalitativ intervju 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes intervjuer med kvinnliga planerare. 

Den kvalitativa intervjutekniken kännetecknas av att likna ett vanligt samtal. Informanten får 

själv styra utvecklingen av intervjusamtalet (Holme & Solvang, 1997, s. 99). 

Urvalet av respondenter utfördes i denna studie genom att först ta kontakt med 

samhällsbyggnadsförvaltningen i fyra olika kommuner. För att sedan bli hänvisad vidare till 

ansvariga planerare inom respektive kommun. Syftet förklarades därefter och att kvinnliga 

planerare intresserade av att delta i studien söktes. Utav dessa var det endast en som inte gav 

svar och vid en av kommunerna fick jag kontakt med två kvinnliga planerare genom tips från 

den först kontaktade.  

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att man gör ett så kallat systematiskt urval. 

Detta innebär att man väljer ut sitt urval efter särskilda premisser, det är alltså inte 

slumpmässigt. Man väljer sitt urval av undersökningspersoner utifrån de syfte som studien har 

(Holme & Solvang, 1997, s. 101). Då syfte med denna studien var att undersöka kvinnliga 

planerares upplevelser av planeringsfältet var det dessa variabler som styrde mitt urval, det vill 

säga kvinna, yrkesverksam som planerare i kommunal organisation. Kommunerna valdes på 

basis av vad som var möjligt för mig att få tillgång till, även avstånd styrde mitt urval. 

Det viktigaste inom den kvalitativa forskningen är inte att urvalet ska vara lämpligt att 

generalisera utifrån eller vara representativt. Det viktiga är snarare att urvalet anses lämpligt för 

studiens syfte och frågeställningar (Holme & Solvang, 1997, s. 101).  

Innan första intervjun, skapades ett formulär med frågeställningar att utgå från under 

samtalen. Denna formulerades med grund i de syfte och frågeställningar som denna studie 

kretsade kring, vilket resulterade i tre övergripande ämnesområden: bakgrundsfrågor om den 

intervjuade, frågor kring organisationsstrukturen samt frågor om planprocessen. Frågorna 

försökte formuleras så öppna som möjligt för att få intervjupersonerna att resonera fritt och på 

egen hand.   

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 100-101) skapas intervjuformuläret med grund i de 

förföreställningar forskaren har om sitt studieobjekt och ska fungera vägledande under intervjun 

för att fånga de områden forskaren är intresserad av. Intervjuguiden ska dock inte styra samtalet 
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utan enbart finnas tillgänglig för att underlätta under intervjun. Huvudsakliga fokus under den 

kvalitativa intervjun är att fånga informantens egen uppfattning om samtalsämnet (ibid.).   

Holme och Solvang (a.a s. 104) skiljer mellan två olika typer av intervjuformer där urvalet 

skiljer sig åt. Vid en respondentintervju är intervjupersonen en person som är en del av det 

fenomen som studeras. Om forskaren istället gör en informantintervju besitter den personen 

kunskap om fenomenet som anses värdefullt. För denna studies karaktär ansågs det vara mest 

relevant att utföra respondentintervjuer. Detta val kändes rimligt då syftet var att studera 

planerarens egen upplevelse av fältet denne ingår i.  

Variationsbredden i urvalet kan också ha effekt på studiens resultat. För förståelse för hur 

olika variabler korrelerar med varandra kan det vara en god idé att försöka få en bred variation 

på sitt urval (Holme & Solvang, 1997, s. 104). För denna studie skulle det varit lämpligt att ha 

en variation hos respondenterna i exempelvis ålder, storlek på kommunen de är verksamma i, 

antal yrkesverksamma år etcetera. Men då det fanns liten möjlighet att styra urvalet, som snarare 

var bundet till de specifika personernas villighet att delta i studien fanns inte utrymme för att 

medvetet försöka skapa variationsbredd.     

Tre av de fyra intervjuerna som ingår i denna studie utfördes på respektive respondents 

arbetsplats och en av intervjuerna i ett avskilt rum på ett bibliotek då respondenten själv önskade 

det. Intervjuerna pågick mellan 30 – 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in med hjälp 

av min mobiltelefon efter respondentens samtycke. Respondenterna fick då också möjlighet att 

godkänna huruvida deras namn kunde användas i studien eller inte. Samtliga respondenter 

godkände detta men materialet valdes ändå att anonymiseras med anledning att deras sanna 

identitet ansågs oviktig för studiens syfte. 

Inom den kvalitativa forsknings intervjun är det viktig att vara uppmärksam på den miljö 

där intervjun äger rum och vad detta kan ha för påverkan på resultatet (Holme & Solvang, 1997, 

s. 107). I denna studie sågs det som en fördel att göra intervjuer på respektive respondents 

arbetsplats just på grund av att syftet rör arbetsrelaterade frågor. Valet av denna plats kan dock 

både vara till fördel och nackdel för studiens syfte. På grund av studiens fokus på just 

arbetsmiljön kan dessa frågor bli mer lättillgängliga om man befinner sig i denna specifika miljö 

under intervjun. Däremot skulle man också kunna tänka att denna plats begränsar respondentens 

möjlighet att reflektera fritt, andra faktorer som stress och press kopplad till arbetsplatsen kan 

ha haft effekt på samtalen.  

Holme och Solvang (1997, s. 107) påpekar att även olika typer av apparater för exempelvis 

ljudinspelning kan påverka intervjupersonens möjlighet att känna sig bekväm i situationen. 

Författarna uttrycker dock att någon form av inspelning är ett måste, men detta är något som 

alltid ska meddelas och godkännas av respondenten. På så vis kan respondenten känna sig 

tryggare i situationen och välinformerad om hur intervjun kommer att ske.  

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra forskningsetiska riktlinjer som ska tillämpas i 

all forskning. De etiska riktlinjerna är som följer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekrav (ibid.).  

Informationskravet och samtyckeskravet innebär att studiedeltagarna fått information om 

att deras deltagande sker på frivillig basis och att de själva styr sin medverkan. De ska också 

fått den vetskap som behövs om studien för att kunna ta ett medvetet val om medverkan (ibid.). 

Konfidentialiteskravet säkerställer att forskningsdeltagares identitet skyddas på största möjliga 
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vis. Slutligen rör nyttjandekravet att det insamlade materialet enbart får användas i 

forskningssyfte (ibid.).    

Under denna studies gång har dessa etiska riktlinjer uppnåtts genom att deltagarna har fått 

den information som anses tillräcklig för att kunna fatta beslut om medverkan, som skett 

frivilligt. Konfidentialitetskravet följdes genom att respondenterna fick möjlighet att ge 

medgivande till användandet av deras namn, något som i slutändan ändå anonymiserades. Deras 

medgivande gör dock att, i fall deras identitet ändå går att urskilja följs likväl 

konfidentialiteskravet. Nyttjandekravet uppnås genom att respondenterna fick information 

kring ändamål för det insamlade materialet, det vill säga denna uppsats.     

 

5.2 Bearbetning och analysmetod av insamlad data  

Efter intervjun valdes att bearbeta materialet genom att lyssna igenom och transkribera det. 

Trots den tidskrävande processen uppfattades det som en stor fördel för att kunna arbeta vidare 

med materialet. Återkommande upplevdes under intervjuerna att de inte hade bidragit till något 

användbart, men när materialet väl hade transkriberats och undersökts fanns där värdefullt stoff. 

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 69) menar att det är vanligt förekommande att under 

studiens gång inte tycka sig finna något resultat i sitt data. De menar att forskaren tenderar att 

förminska de material som hen har och därav är det en viktig del i bearbetningen att ”umgås” 

med sitt datamaterial (a.a. s. 82).  

När intervjumaterialet transkriberats påbörjades den egentliga bearbetningen av 

datamaterialet genom sortering. Enligt Rennstam & Wästerfors (a.a. s. 67-69) ter det sig näst 

intill omöjligt att analysera kvalitativt material utan att först utföra någon form av sortering. 

Det är dock inte en oproblematisk process och det finns inte tillvägagångsätt som ter sig helt 

självklara. Författarna menar att det är viktigt att noga resonera kring hur man väljer att sortera 

eftersom det kommer att styra studiens resultat (ibid.).  

För att bearbeta denna studies datamaterial användes tematisk sortering, vilket innebär 

sökande efter mönster och återkommande inslag i materialet (a.a. s. 69). Ett vanligt inslag vid 

tematisk sortering är att inte enbart fokuseras kring vad respondenterna utrycker. Lika viktigt 

är även att observera hur respondenten uttrycker sig. Det insamlade datamaterialet studeras då 

både i innehåll och form (ibid.). Att analysera och bearbeta sitt data genom att både studera hur 

och vad respondenten uttrycker kallas för analytic braceting, analytisk parantessättning. 

Metoden innebär att fokus växlar mellan konstruktivistiskt och naturalistiskt perspektiv. Vid 

centrering på det konstruktivistiska synsättet studerar och tolkar forskaren hur något sägs, 

exempelvis genom att observera kroppsspråk eller ordval. Vid tillämpning av de naturalistiska 

perspektivet söker forskaren istället innebörden av det som uttrycks (a.a. s. 53; 70- 80).  

Denna studie fokuserar kring de fält de kvinnliga planerarna omfattas av och vilka 

könsmaktsstrukturer som inom fältet kan synliggöras. För att göra detta upplevdes det som 

betydelsefullt att studera vad de kvinnliga planerarna uttryckte, vilket innehåll som de 

förmedlade. För att få en djupare blick på fenomenet tycktes det av vikt att även studera hur de 

kvinnliga planerarna valde att utrycka sig om sitt fält. Vilka ordval valdes och vilka 

maktstrukturer kan synliggöras genom formen av innehållet. Med denna motivering inspireras 

databearbetningen i denna studie till viss del av metoden analytic braceting.  
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De transkriberade intervjuerna studerades var för sig noga och flera gånger, samtidigt som 

korta anteckningar gjordes av innehållet. Sedan söktes olika teman och återkommande inslag 

mellan de olika intervjuerna vilket resulterade i stora och omfattande kategorier. Därefter 

studerades de bildade kategorierna, varpå de skapades mindre och mer definierade kategorier 

och teman. De teman som tematiseringen resulterade i blev, Planering för alla med manlig 

norm, Dikotoma mönster och strategier för inflytande och Organisationshierarki och 

möjligheter att klättra inom den. För att presentera resultatet och teman valdes ett antal 

illustrativa citat ut från intervjuerna.  

 En stor utmaning under bearbetningen av intervjumaterialet upplevdes vara att förmedla 

planerarnas egna uppfattningar och samtidigt applicera den teoretiska utgångspunkten för att 

tolka datamaterialet. För att kunna lyckas med detta var jag tvungen att göra en del egna 

tolkningar av det respondenterna uttryckte vilket lämnar utrymme för felaktiga tolkningar. Jag 

hyser stor ödmjukhet för planerarnas egna resonemang kring de studerade fenomenet och har 

god förståelse för att mina tolkningar av deras resonemang kan vara felaktiga.  

 

5.3 Presentation av de intervjuade  

”Hanna”: Planarkitekt i en medelstor kommun, cirka 67 000 invånare där hon framförallt 

arbetar med detaljplanering. Hanna tog sin examen i fysisk planering år 2013 och har sedan 

dess framförallt jobbat i mindre kommuner.  

 

”Liselott”: Planhandläggare och jobbar i samma kommun som Hanna, Liselott arbetar 

framförallt med den översiktliga planeringen och har varit anställd i kommunen sedan tre år 

tillbaka. Tidigare har hon jobbat både privat och på kommunal nivå, både med 

översiktsplanering och detaljplanering.  

 

”Annika”: Planarkitekt i en mindre kommun, cirka 18 000 invånare. Annika har arbetat i 

kommunen sedan två och ett halvt år tillbaka, där hon framförallt har arbetat med den 

översiktliga planeringen.   

 

”Sofia”: Planhandläggare på en större kommun, cirka 74 000 invånare. Sofia har jobbat i 

nuvarande kommun sedan fem år tillbaka och för tillfället är hon projektledare för att ta fram 

kommunens nya översiktsplan. I grunden är Sofia utbildad planingenjör.  

 

  



 
 

19 
 

6 KVINNLIGA PLANERAREN I DET MANLIGT DEFINIERADE 

FÄLTET    

 

I följande kapitel kommer de resultat som framkom under de kvalitativa intervjuerna att 

presenteras och analyseras tematiserat. Studiens empiri kommer att lyftas fram och knytas 

samman med uppsatsens teoretiska utgångspunkt och tidigare litteratur.    

 

6.1 Planering för alla med en manlig norm 

Enligt de intervjuade planerarna upplevdes utbildningen som det mest betydelsefulla för att 

kunna göra ett fördelaktigt planeringsarbete. Under samtalen fick de resonera kring om de 

upplevde att de som kvinnliga planerare innehar en särskilt viktig roll för att främja en 

genusmedveten planering. Hanna resonerar som följer kring den kvinnliga planeraren:  

 

Jag tror inte att vi tjejer tänker mer jämställt eller tryggt, eller mer på barn än vad en kille gör och tvärtom 

att vi skulle tänka mer på bilar och parkeringar. Jag tror inte att det är så stereotypt, utan man har nog en 

ganska, jag tror i alla fall att vi har en ganska jämn bakgrund. Vad man har lärt sig från utbildningarna. 

 

Hanna utrycker att det inom planeringen finns ett etablerat tankesätt som har sin grund i 

utbildningen och därför uppfattar hon inte att män och kvinnor skiljer sig i hur de praktiserar 

planering. Hanna resonerar vidare, inom planeraryrke tillämpar man sin baskunskap som man 

fått med sig genom sin utbildning och försöker därefter göra en professionell och saklig 

bedömning, säger Hanna.  

Hanna försöker göra en professionell och saklig bedömning av olika planeringsfrågor. Att 

göra en saklig och professionell bedömning, kan tolkas som att göra en objektiv sådan, man 

utgår inte från sina egna känslor eller personliga erfarenheter.   

Hirdman (1988) skriver att genuskontraktet upprätthålls genom två gällande principer: 

isärhållande och idén om mannen som norm. Att mannen är norm innebär att han anses vara 

det allmängiltiga. Det är möjligt att se en koppling mellan de allmängiltiga och begreppen 

”saklig” och ”professionell”. Följs ett sådant resonemang kan normen om mannen som det 

allmängiltiga göra att bedömningen av vad som är sakligt och professionellt utgå från den 

manliga normen. Därmed kan det innebära att den kvinnliga planeraren tar avstånd från sina 

kön/genusspecifika erfarenheter vid planeringen av den fysiska miljön. Då det är inom den 

manliga normen som dessa begrepp definieras.  

Hur Hanna uttrycker att hon tillämpar en saklig bedömning menar jag, skulle utifrån 

Hirdmans teori om manliga normen kunna tolkas som att hon gör en saklig bedömning genom 

att inte utgå från hennes kön/genusspecifika erfarenheter. Likväl skulle en möjlig tolkning av 

Hannas uttalande kunna vara att hon inte anser att de egna erfarenheterna är könade. Därmed 

kan hon göra sakliga bedömningar utan att blanda in sina egna erfarenheter.  

Tanken om att den kvinnliga planeraren inte innehar en särskild roll för främjande av en 

genusmedveten planering, som respondenterna uttrycker kan vidare kopplas till det Friberg & 

Larsson (1999, s. 34-35) skriver i sin artikel. De menar att den kvinnliga planeraren lade vikt 
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vid att benämnas som planerare, inte som kvinnlig planerare och på så vid göra sin profession 

könlös.   

Den manliga normen kan även synliggöras när samtalen under intervjuerna kommer in på 

frågor om vem planerarna upplever att de planerar för. Samtliga uttrycker att man försöker 

tillgodose alla och allmänheten. Liselott resonerar kring att det är planeringens svåraste men 

viktigaste uppgift att företräda allmänhetens intressen. Alla har ju egentligen olika intressen, 

men man försöker ändå samla ihop dem till ett gemensamt. Annika uttrycker sig på följande vis 

när vi diskuterade vem hon tänker sig att hon planerar för. ”Ja, vem har vi planerat för? Vit 

man i övre medelåldern, nä jag vet inte. Nä, förhoppningsvis har vi väl gjort en översiktsplan 

som vänder sig till alla, så att säga, säger hon. 

Annika uttrycker alltså att den översiktsplan som hon har medverkat till, har haft fokus på 

att rymma alla och planera för alla. Samtidigt skämtar hon om att det kanske framförallt är en 

vit man i övre medelåldern som de har planerat för. Citatet kan kopplas till det Fainstein (2005, 

s. 123-124) samt Fainstein & Servon (2005, s.1) uttrycker om mannen som planeringens subjekt 

och tanken om att det allmänna intresset används för att rättfärdiga olika typer av 

planeringsbeslut. Anledningen till att Annika skämtar om att det just är den vita, 

medelåldersmannen som de har planerat för kan tolkas som att det finns en tendens att mannen 

är planeringens subjekt. Detta osynliggörs samtidigt genom det allmänna intresset, då Annika 

uttrycker att de förhoppningsvis har gjort en översiktsplan för ”alla”.  

Ytterligare en aspekt varpå den manliga normen kan synliggöras inom planeringens praktik 

är genom att studera kontakten med medborgare. Annika ansåg att den demokratiska processen 

var en av de viktigaste delarna inom planeringens verksamhet. Planeringen av den fysiska 

miljön påverkar alla och därför är det viktigt att så många som möjligt bidrar med sina åsikter 

menar Annika. Liselott resonerar följande kring män och kvinnors olika möjlighet att få 

inflytande vid en medborgardialog:  

 

Man hoppas ju egentligen att oberoende vad man egenlitgen har för intressen eller synvinkel att alla 

säger vad de tycker. Sen har vi ju märkt att vid olika tillfällen då vi pratar med allmänheten att det är 

oftast medelålders män som kommer till tals och vågar säga vad de tycker. 

 

Sofia uttrycker en liknande uppfattning gällande representationen av kvinnor och män vid 

samråd med medborgare:  

 

Men vi ser ju också, vi har fört statistik på de som har varit på våra möten, och nu kan jag inte riktigt 

det, men det är såklart att vi ser att den övervägande delen är män ibland, också av de som kommer, av 

de som är allmänhetens representanter. 

 

Både Liselott och Sofia uttrycker alltså att det kan se en viss tendens till att män innehar större 

inflytande över den fysiska planeringen och dess process. Liselott menar att detta kommer till 

uttryck genom att det framförallt är medelålders män som vågar uttrycka sin åsikt under samråd. 

Sofia säger istället att det i vissa fall finns fler män än kvinnor som representerar allmänheten 

vid olika planeringsfrågor och därmed har möjlighet att ta ställning.  
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Sandercock & Forsyth (1992, s. 51) uttrycker att samhällsplaneringen måste beakta att 

kvinnor och män, genom sin uppväxt lärt sig olika sätt att uttrycka sig. Förståelse för hur detta 

påverkar samhällsgruppers olika möjligheter till makt och inflytande är viktig inom planeringen 

av den fysiska miljön.  

Larsson & Jalakas (2008, s. 51-52) förklarar planeringen som könsblind istället för 

könsneutral. De menar att planeringen tenderar att missa de strukturer som den fysiska 

planeringen har inneburit i och med gårdagens planering. Gårdagens planering var baserad på 

andra maktsstrukturer mellan kvinnor och män än de som råder idag. Under intervjun med Sofia 

uttrycker hon en liknande hållning kring hur gårdagens planering styrdes av normer och att 

planeringen måste vara observant på de normativa idéer som genomsyrar planeringens praktiker 

än idag. Sofia upplever dock att planeringen har börjat fokusera mer på frågor om jämlikhet 

och jämställdhet inom den fysiska miljön. Så här uttrycker hon det: 

 

Vad är det för normer vi planerar utifrån, hur har de kommit dit och varför gör vi så, det är såklart, man ska 

inte vara naiv i att förstå den historia vi ändå har, men jag tror också att man, när man för upp diskussionerna 

kring det så tror jag att mycket av de planerare som jobbar idag, tycker jag i alla fall, pratar ju mycket mer 

om jämlikhet och jämställdhet. 

 

Sofia resonerar också kring vad som har påverkat planeringen i riktning mot mer jämställdhet 

och jämlikhet. Det som hon upplever som mest avgörande är att fältet har genomgått en tydlig 

generationsväxling. Planeringens praktik, menar hon, har påverkats mer av den 

generationsväxling som har skett inom fältet, snarare än att fler kvinnor har tillkommit, 

resonerar Sofia:   

 

Jag tror att det kan vara så att det är den nya generationen som påverkar. Jag undrar, alltså om det är det, 

för jag tycker att de manliga kollegerna som jag har haft, har ju inte haft andra ingångar än vad sin kvinnliga 

har haft, utan det är mer utifrån, att helt plötsligt har man en rätt så stor generationsväxling ute på 

arbetsplatsen, och särskilt inom den kommunala sektorn. Och det tror jag har genomsyrat mycket. 

 

Även Hanna menar att ålder kan vara en avgörande faktor för planeringen, men inte heller hon 

anser att kvinnor och män planerar olika. Det som hon finner är viktigast för att se den fysiska 

planeringen från olika perspektiv är att arbetsgruppen består av olika yrkesprofessioner och 

utbildningsbakgrund. Hanna resonerar kring den kvinnliga och manliga planeraren såhär:  

 

Om det bara suttit ett gäng gubbar och planerat, jag vet inte, men jag tror, visst, både ålder, men framförallt 

också yrkes, vilket yrke man har, får man inte in landskapsarkitekt, då blir ju inte de frågorna belysta, får 

man inte in stadsarkitekten, så handlar inte så mycket om arkitekturen, alltså man får inte sakna någon 

profession, där är det jätteviktigt, men kvinnor och män, vet jag inte riktigt om man, om det är så olika 

egentligen, jag tror det är mer viktigt med olika professioner, så ser man det i olika vinklar. Skulle nog jag 

säga.  

 

Att Hanna och Sofia väljer att lägga fokus vid åldern inom planeraryrket kan även det 

undersökas ur ett intersektionellt perspektiv. Inom detta perspektiv poängterar man förståelsen 
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av att olika maktfaktorer ständigt samverkar (Reyes & Mulinar, 2005, s. 7). Därför kan man 

resonera kring huruvida betydelsen av ålder och den generationsväxling som skett inom fältet 

också kan inrymma förändring av maktstrukturer gällande kön/genus. Eftersom ålder och 

kön/genus enligt det intersektionella perspektivet är maktstrukturer som samverkar.  

Intressant i Hannas ovanstående citat är hur hon väljer att resonera kring den manliga och 

kvinnliga planeraren, där hon väljer att formulera de manliga planerarna som ”gubbar”. Jag 

tolkar ordet ”gubbar” som ett uttryck med viss negativ klang. Vidare tolkar jag att Hannas 

resonerande kring ”om det bara suttit ett gäng gubbar och planerat”, samt hennes uttalande 

kring ålder kan tolkas som viss kritik mot en manlig norm, som i detta fall representeras av 

”gubben”. 

Greed (1994, s. 3) menar att planeringens teori och praktik genomsyras av en manlig 

dominans. De närliggande ämnesområden sociologi, ekonomi och geografi är också de manligt 

definierade och dominerade ämnen (a.a. s. 10). Greed (a.a s. 9-11) hävdar vidare att 

samhällsproblem inom samhällsplaneringens teori har förklarats som en effekt av kapitalismen 

och som en klassfråga. Utrymmet för genusfrågor och en könsmaktsanalys har traditionellt sätt 

varit liten (ibid.). Utifrån detta kan man analysera hur samhällsplaneringens teoribildning kan 

påverka den kvinnliga planerarens möjlighet att tillämpa ett genusperspektiv i 

samhällsplaneringen. De kvinnliga planerare jag kommit i kontakt med yrkar på att det 

viktigaste för planerinspraktiken är det man tar med sig från sin utbildning. Om den 

planeringsteori som de intervjuade planerna hänvisar till som det viktigaste, genomsyras av en 

manlig norm i dess teoribildning kommer även denna dominans möjligtvis att genomsyra de 

planeringsbeslut som tas.       

 

6.2 Dikotoma mönster i planeringen och strategier för inflytande  

Genomgående under intervjuerna beskrev planerarna att de värnade särskilt för vissa värden 

inom planeringsverksamheten och vilka de önskade att man skulle ägna mer fokus kring. Hanna 

menade att hon saknade fokus kring mjuka värden som hon förklarar handlar om den mjuka 

känslan av en plats. För att förklara det vidare uttrycker hon att det handlar om exempelvis 

rekreation och barnets perspektiv av en plats, och det är svårt att bevisa mjuka värden, säger 

hon. Även Liselott ser att vissa värden inom den fysiska planeringen inte prioriteras lika högt 

som andra. Både Hanna och Liselott upplever att de värden inom den fysiska planeringen som 

går att kvantifiera får större fokus i planeringsprocessen. I intervjun med Annika framkom att 

hon upplevde att kvinnliga och manliga planerare skiljer sig när det gäller den fysiska 

planeringen och huruvida man upplevde värdet av vissa faktorer inom planeringen. Annika 

uttryckte att det är viktigt att dessa skillnader gavs utrymme i planeringen:  

 

Men jag ser ju en skillnad, liksom i hur man ser på det här med social hållbarhet till exempel. Killar då, är 

ju liksom mycket, det ska vara hårdgjort och raka gator och så. Medan kvinnor kanske har en lite mjukare 

framtoning och tänker lite mer i flera steg. 

 

I ovanstående citat från Annika går att läsa in en kön/genusdikotomi som kan analyseras med 

hjälp av Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Genom isärhållningsprincipen förklaras 
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mannen, det manliga och kvinnan, det kvinnliga som varandras motsatser. Denna tanke om 

dikotomi fungerar legitimerande av mannen och det manliga som norm. Genom isärhållning 

kan en hierarki mellan de två ”enheterna” upprätthållas. Annikas citat exemplifierar detta 

genom att tala om kvinnan/kvinnlighet som det ”mjuka” och mannen/ manliga som ”hårdgjort” 

och ”rakt”. Med samma vinkel blir det intressant att uppmärksamma att även Hanna använde 

sig av begreppet ”mjuka värden”, när hon förklarar de värden hon önskar större fokus på.   

En liknande dikotomi och isärhållning går att finna vid användningen av kvantifierbara 

värden och icke kvantifierbara värden som både Hanna och Liselott hävdar existerar inom 

planeringens praktiker. Vidare kan genom de insamlade intervjumaterialet synliggöras att det 

inom planeringens praktiker verkar finnas tendenser till att hårda värden och kvantifierbara 

värden representerar planeringens norm.  

För att få igenom de värden som de kvinnliga planerarna upplevde som extra värdefulla 

tillämpade de strategier för att lyckas. Man får ju gå lite mjukt fram eller vad man ska säga, 

man kanske drar de hårda bitarna och strukturerna först, och sen lirkar man lite mer, sådär, 

säger Hanna. Även Annika yrkar en liknande hållning när hon förklarar hur hon brukar försöka 

få mer inflytande i planeringensprocessen. Ja, vi smyg genusettiketerar saker och ting, säger 

Annika. Annika förklarare vidare vad hon menar med att smyga in saker, ibland tror jag att 

man får, att man kan smyga in saker och ting som del i det här att, som till exempel att man ska 

få ett genusperspektiv.  

Det kan upplevas som att det finns en likhet i hur Hanna och Annika försöker tillägna sig mer 

inflytande över planeringsprocessen. Hanna diskuterar hur hon ”går mjukt fram” och ”lirkar” 

och Annika uttrycker att hon ”smyger”.         

Liselott menar istället att hon får tjata om vissa värden, framförallt när det gällde social 

hållbarhet:   

 

Det som man ju har fattat nu är ju att, i de grupperna som man har suttit, att man måste tjata om det. Mala, 

mala, mala om det. Det bästa skulle ju varit om man skulle kunna vara någon inspirerande tjat- person. 

Men, det är nog tyvärr så att man måste påminna om det om och om igen. 

 

Vidare förklarar Liselott hur det upplevs att behöva tjata om vissa betydelsefulla värden:    

 

Ja, det är ju inte kul. Plus att man själv känner att man, då och då släpper det och gör något annat istället. 

Sen har man lite glimtar när man hör eller ser någonting. Då man flikar in. Så man ger inte upp, så man 

försöker små saker, få med det. Men det känns tungrotat. 

 

Känslan av att inte bli hörd och därmed tvingas tjata uppfattade Liselott som tungt, vilket ibland 

ledde till att hon slutade tjata om sådant hon egentligen uppfattade som viktigt. Ahmed (2017, 

s. 22) skriver att den feministiska glädjedödaren skapar dålig stämning och anses vara besvärlig 

genom att hen uppmärksammar problem i olika sammanhang och därmed dödar andras glädje. 

Att behöva tjata om vissa värden som tenderar att förbises inom planeringsprocessen kan 

skapa dålig stämning genom att det hindrar planeringen att ses som lyckad. Upplevelsen som 

Liselott beskriver kan kopplas till Ahmeds teori eftersom Liselott genom att tajta, avviker från 

normen och därmed kan uppfattas som besvärlig.      
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Återkommande under intervjuerna vid samtal om ”kvinnliga värden” inom planeringens 

praktiker började respondenten istället tala om andra värden, så som exempelvis mjuka värden 

och sociala hållbarhet. Jag spekulerar kring om denna tendens kan vara kopplad till det Friberg 

och Larsson (1999, s. 34- 35; 2002, s. 12 – 14) kallar för omformningsstrategi, där planerarna, 

när de förmedlade ”kvinnliga värden” omformulerade dessa till könsneutrala värden. Friberg 

och Larsson (ibid.) såg att de kvinnliga planerarna som ingick i deras studie ofta använde ordet 

mänskligt av just denna anledning. Genom användandet av könsneutrala uttryck synliggörs inte 

könsmaktsskillnader inom planeringens praktiker.  

Under Sofias intervju diskuteras hur hon resonerarar kring användandet av begreppet social 

hållbarhet för att omformulera ”kvinnliga värden”. Sofia uttrycker sig på följande vis vid 

diskussionen kring omformulering som en strategi för att förmedla kvinnliga värden:        

 

Man lyfter båda könens delar och försöker göra åtgärder som är utifrån båda könen. Och att inte planera in 

för att öka den kvinnliga, alltså förstår du? Sen är det ju såklart, om vi ska ha, eftersom det finns inbyggda 

normer som kanske är manliga. Så är det ju såklart, pratar vi om jämställdhet så är det ju ett sätt att höja 

könen till samma nivå. Så ja, kanske, det kanske du har rätt i. Men ja, jag tycker ju ändå att, det märks inte 

så mycket i alla fall. Utan mer jämställdhet och jämlikhet tror jag är mycket av diskussionsfrågorna, och alla. 

Alltså benämningen alla tycker jag ju också man ser väldigt mycket i målformuleringar och det handlar ju 

om alla målgrupper också, där är ju inte bara kvinnor och män utan det är ju etnicitet, barn, unga, äldre.  

 

Min tolkning av det Sofia uttrycker är att hon inte upplever det som en medveten strategi att 

den kvinnliga planeraren omformulerar värden som upplevs som ”kvinnliga”. Istället resonerar 

hon kring att man använder sig av begreppet jämställdhet. Samhällsplaneringens utgångspunkt, 

menar Sofia, är att utföra åtgärder för båda könen, inte för att höja kvinnan. Vidare reflekterar 

Sofia att eftersom den fysiska miljön består av manliga normer så innebär jämställdhet att könen 

ska höjas till samma nivå och därmed lyfta kvinnans ställning. Genom detta resonemang menar 

Sofia att den kvinnliga planeraren kanske ändå omformulerar sig när hon förmedlar ”kvinnliga” 

värden, likt det Friberg och Larsson (1999, s. 34- 35; 2002, s. 12 – 14) såg vid sin studie. Sofia 

uppmärksammar också att planeringen fokuserar kring begreppet ”alla”. Hon poängterar andra 

faktorer viktiga att uppmärksamma utöver kön/genus som etnicitet, unga och äldre. Detta 

kopplar jag till det Friberg (2006, s. 281) uttrycker i sin artikel, att den kvinnliga planeraren vid 

diskussion om jämställdhet lade fokus vid att planeringen ska täcka allas behov, framförallt 

resurssvaga grupper som äldre och barn.      

 

6.3 Organisationshierarki och möjligheter att klättra inom den 

Den kommunala planeringens organisation består av en hierarki med tydliga nivåer, där de 

folkvalda politikerna alltid befinner sig högst upp. Liselott förklarade att 

planeringsorganisationens hierarki såg ut och upplevdes på följande sätt:    

 

Den är ju toppstyrd, vi har ju våra politiker, som bestämmer och vi är ju tjänstemännen som egentligen har 

kunskapen om allting, som i princip ska göra underlag till politiska beslut. Ja, det är nog så att politiken 
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säger att så här tycker vi och så här tycker vi inte. Egentligen, i huvudsak är det ju toppstyrt men det gäller 

ju att förankra och stämma av ändå. Så det blir ändå på tvären förankrat och sen uppåt. 

 

Liselott förklarar i intervjun att politikerna som sagt befinner sig högst upp i hierarkin och fattar 

beslut baserat på underlag som planerarna förmedlat. Vidare förklarar hon att inom sin närmaste 

organisation, samhällsbyggnadskontoret, har man ganska mycket eget ansvar och inflytande. 

När man skriver planärende så är man ju chef egentligen, för man är ju själv, säger Liselott.     

Kanters (1993, s. 189 -190) teori om beteende och organisation innebär att en individs 

position inom en organisation påverkar dess beteende och attityd till arbete. En av de avgörande 

faktorerna menar Kanter är hur mycket makt och inflytande som innehas. Att ha stor makt och 

inflytande innebär att man lyckas få igenom det som önskas. De inom en organisation med stor 

makt och inflytande tenderar att mobilisera resurser, alltså arbetskraft, genom att delegera 

uppgifter till lägre nivåer inom hierarkin. Ju större makt den delegerande nivån har, desto friare 

brukar den delegerade bli i sin arbetsuppgift.  

Liselott uttrycker att planeringsorganisationen är en toppstyrd organisation men förklarar 

därefter att hon emellanåt fungerar som sin egen chef. Jag tolkar detta som att Liselott upplever 

sig ha relativt stort ansvar över sina egna arbetsuppgifter. Med hjälp av Kanters modell (1993, 

s. 164- 168) skulle detta kunna tolkas som att det finns nivåer ovanför Liselott som har stark 

makt och inflytande, eftersom de delegerar uppgifter och samtidigt ger Liselott stort 

egenansvar. 

Liselott ser både fördelar och nackdelar med att befinna sig i en hierarkisk organisation 

hon menar att det är skönt då det är tuffa beslut som ska fattas. Då finns det alltid någon högre 

upp som fattar beslutet och får stå till svars för det. Hanna uttrycker också att det upplevs som 

något positivt ibland, men att det även kan kännas frustrerande:   

 

Inte alltid positivt, skönt ibland, när man ska fatta stora tunga beslut, att det finns ett led uppåt som man 

kan förlita sig på. Och ibland så slipper jag ta jobbiga beslut själv. Och själv få stå till svars för det. Samtidigt 

kan jag ju tycka att de tar fruktansvärt dåliga beslut ibland, och så kan man stå och vara frustrerad över det. 

Så det finns liksom både fördelar och nackdelar med att vara i en hierarki tror jag.  

 

De intervjuade upplevde inte att det fanns någon form av uppdelning av arbets- och 

ansvarsområden baserade på könstillhörighet inom sin arbetsplats. Istället förekom ofta en 

majoritet av kvinnliga planerare i kommunerna. I samtalet med Liselott framkom att hon, 

liksom resten av de intervjuade, inte såg att kvinnor och män hade olika arbetsuppgifter i hennes 

kommun. Däremot fanns där män som hade annan arbetsprofilering, men detta uppfattade hon 

som ett resultat av individuella intressen: 

 

Ja, jag kan inte uppleva att det finns någon könsfördelning, den som gör det, eller alltså så. Också tuffa 

planer fördelas jämt mellan kvinnor och män, sen har ju en del helt andra uppgifter än vad vi har så, men 

det är utifrån själva arbetsprofilen så, eller anställningen, så nä det känner inte jag.   

 

Wahl et al menar att olika former av specialiseringar inom en organisation kan tyda på att det 

finns en intern könssegregering (Wahl et al, 2011, s. 65-66). Liselotts uttalande skulle kunna 
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innebära att det inom organisationen finns en sådan könssegregering på grund av 

arbetsprofilering, samtidigt som det är ett resultat av individuella intressen och val.  

Den andra formen av segregationsprocesser som Wahl et al (2011, s. 65-66) nämner är 

vertikal segregation. Denna innebär att män tenderar att befinna sig högre upp i den hierarkiska 

nivån inom organisationer. Ingen av de intervjuade såg att det fanns en sådan form av 

segregation inom den kommunala planeringen. De hänvisade till att de hade haft flertalet 

kvinnliga chefer under sin yrkesverksamma tid.  

Med den organisationsteoretiska aspekten med kön och genus i fokus, förklarar Wahl et al 

(2011, s. 65-66) att det tenderar att finnas en struktur inom organisationer som gör att män når 

längre upp än kvinnor. Därför är det rimligt att anta att detta gäller även inom den kommunala 

planeringsorgainsationen. Dessutom menar Gemzöe (2014, s. 19-22) att könsmaktsordningen 

kan göras synlig inom alla samhällsområden, alltså sannolikt även inom planeringsfältet.  

I Friberg och Larssons slutrapport för forskningsprojektet (2002, s. 34) om genusmedveten 

översiktsplanering undersökte de ett antal kommuners könsfördelning av anställda inom fysisk 

planering. I den statistik de fick fram från de undersökta kommunerna, fanns det fler kvinnor 

än män arbetande som tjänstemän. Däremot var det fler män än kvinnor som hade nått högre 

positioner inom fältet. Statistiken från forskningsprojektet överensstämmer med de Wahl et al 

(2011, s. 65- 66) hävdar om den vertikala könssegregeringen.  

Ytterligare en faktor är viktig att poängtera inom just den kommunala 

planeringsorganisationen, nämligen den högsta nivån i hierarkin, politiken. Greed (1994, s. 20-

21) uttrycker att en betydande orsak till de begränsade inflytande planeraren har är att hen alltid 

styrs av andra faktorer, så som politiken. Planeraren har inget egentligt mandat som beslutsmakt 

(ibid.). Gemöze (2014, s. 19-22) poängterar att samhällets högre beslutsenheter är 

överrepresenterade av män. Utifrån detta menar jag att det inom samhällsplaneringens 

organisation går att synliggöra en tydlig vertikal könssegregation eftersom dess högsta 

beslutande nivå är den politiska sfären.  

Som tidigare nämnts upplevde ingen av de intervjuade planerarna att kön/genus var 

avgörande för om man lyckades ta sig högre upp i organisationens hierarki. Inom yrken som 

har en manlig norm är det inte sällan så att kvinnor inom organisationen hävdar att hierarkin är 

könsneutral, detta tenderar att vara en anpassningsstrategi hos kvinnan. På grund av 

anpassningen som krävs av kvinnan kommer troligen fältet inte förändras på grund av att fler 

kvinnor tillkommer (Wahl et al, 2011, s. 111). Med denna teori i grunden skulle man kunna 

hävda att det finns en underliggande manlig norm inom planeringsyrket, då de kvinnliga 

planerarna är noggranna med att yrka organisationens könsneutralitet. 

Kanters (1993, s. 3-6) modell bygger på att en individs beteende och attityd till arbete och 

organisationen de verkar inom, är avgörande av tre faktorer: möjlighet att utvecklas i dess 

hierarki, mängden makt och inflytande samt om man befinner sig i minoritet eller majoritet. Att 

lyckas inom en organisation brukar förknippas med att flytta sig högre upp i hierarkin. Hur 

denna möjlighet ser ut för en individ påverkar dess attityd och inställning till arbetet. Den med 

stor befordringsmöjlighet tenderar att bete sig på ett vis som gynnar dess utvecklingspotential, 

medan det motsatta gäller den som ser sin möjlighet till befordring som liten. Vanligt är, hävdar 

Kanter, att de personerna med låga möjligheter inom organisationen inte önskar att klättra i 

hierarkin. 
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Vid diskussion med de kvinnliga planerarna kring hur de såg på möjligheten att klättra 

inom planeringsorganisationen var ett vanligt förekommande svar att de inte visste hur denna 

möjlighet såg ut. Sofia menade att hon hade förändrat sin roll inom organisation, men att detta 

inte hade lett till att hon kommit högre i hierarkin:  

 

Jag har ju själv inte, jag har ju liksom förändrat min roll men inte klättrat i något mandat, så är det ju liksom 

på något sätt. Men det är så klart, vissa, vi har interna rekryteringar, så visst ger det möjlighet till, det gör 

det. Men jag har inte några egna personliga erfarenheter att, har det gått bra, eller har man satsat, hur har 

det mottagits, det vet jag inte. 

 

Liselott förklarade vid diskussion kring befordringsmöjligheter att hon inte önskade en sådan 

utveckling:   

 

Jag har faktiskt inte ambition att klättra uppåt, om man blir chef så är det så himla mycket ansvar, det är så 

himla mycket möte, personalansvar, så jag vill gärna jobba med det som jag jobbar med nu, jag tycker att 

jag har tillräckligt med ansvar och möjligheter med det jag har nu. 

 

Liselott uttrycker alltså att hon inte ville klättra i organisationens hierarki och upplevde sig nöjd 

med den arbetssituation hon befann sig i just nu. Liselott såg det inte som önskvärt att inneha 

större ansvar på grund av den stora arbetsbelastningen detta skulle medföra.       

Inte heller Annika ansåg det som önskvärt att avancera inom planeringsfältet framförallt 

berodde det på att hon var politiskt engagerad vid sidan av sitt arbete. De politiska arbetet gav 

tillräckligt ”utlopp” för Annikas samhällsengagemang, vilket gjorde att hon inte önskade att 

klättra i sitt yrke:        

 

Nä, jag är för gammal för det. Nä nä. Då, jag har inte dem ambitionerna och det beror mycket på att jag är 

politisk engagerad också, så jag får liksom utlopp för mitt, på den sidan då istället. Så att det, nä det vill jag 

inte. 

 

Samtliga respondenter uttryckte sig positiva gentemot den organisation de ingår i och deras 

position inom den. Trots att de befann sig i en toppstyrd organisation upplevde planerarna den 

och deras yrkesutövande som fritt. De upplevde sig ha stort inflytande över sina egna 

arbetsuppgifter.  
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7 STUDIEN I KORTHET 

 

Inom samhällsplaneringen finns en etablerad tendens att dess praktiker arbetar utifrån en tanke 

om könsneutralitet. Tanken om könsneutralitet gör att de strukturer gårdagens planering skapat, 

bestående av olika villkor för kvinnor och män, inte synliggörs eller problematiseras. Idén om 

planeringen som könsneutral utmanar på så vis inte de etablerade könsmaktstrukturerna som 

den fysiska miljön består i (Larsson & Jalakas, 2008, s. 51-52). Framför allt handlar problemet 

med den ofördelaktiga miljön för kvinnan om planeringen tendens till rumslig separering. 

Aktiviteter kopplade till reproduktion och produktion hanteras som varandras motsatser och 

separeras därför (Fainstein & Servon, 2005, s. 4-7). 

Respondentena upplevde inte att den kvinnliga planeraren fyllde en särskilt viktig funktion 

för att öka fokus på genusmedveten planering. Det mest betydelsefulla för att kunna fatta bra 

planeringsbeslut ansågs förmedlas genom utbildning. Planeringsbeslut fattades med utbildning 

som sin bas. Vidare resonerade planerarna kring vikten av att vara medveten av de normer från 

gårdagens planering som genomsyrar dess praktiker idag.    

Samhällsplanering består av en manlig dominans, i dess teori, kultur och politik (Greed, 

1994, s. 3). Genom detta kan hävdas, att de kvinnliga planerarna i denna studie, tillämpar 

utbildningens förmedlade kunskaper vid sina planeringsbeslut och denna kunskap styrs av en 

manlig norm och dominans.  

Idén om mannen som norm kan synliggöras vid ett flertal områden inom 

planeringspraktiken och dess process. De intervjuade planerarna resonerande att de genom 

planeringen försöker planera för att företräda alla i allmänhetens intressen. Vidare uttrycktes 

även att en mycket betydelsefull del i planeringens processen är samråd med medborgarna. 

Återkommande beskrev planerarna hur framförallt medelåldersmän medverkar som 

allmänhetens representanter och kommer till tals och därmed blir planeringens norm manlig.  

De kvinnliga planerarna uppfattade inte att de hade en särskild betydelsefull roll för att öka 

fokus på genusmedveten planering. Därmed ansågs inte heller att ett ökat antal kvinnliga 

planerare skulle leda till större fokus på dessa frågor. Däremot menade respondenterna att det 

skett en betydande generationsväxling i samhällsplaneringsfältet, vilken ansågs ha haft 

betydande påverkan för att öka fokus på jämställdhetsfrågor inom planeringen.    

Planeringspraktiken förklarades av de intervjuade genom olika typer av dikotomier som 

kan kopplas till Hirdmans (1988) princip om isärhållande. De dikotomier som planerarna talade 

om var exempelvis mjuka värden/ hårda värden, bevisbara värden/ icke bevisbara värden samt 

kvantifierbara värden/ icke- kvantifierbara värden. Vidare uttrycket de intervjuade att vissa 

värden lades större fokus på inom planeringsprocessen, därmed fanns en hierarki dem emellan. 

Detta tänkande i motsatspar, där vissa värden värderades högre kan kopplas till Hirdmans 

(1988) principer om isärhållande och idén om mannen som norm. Genom växelverkan fungerar 

dessa upprätthållande av könsmaktsordningen.  

 Den organisation som de kvinnliga planerarna ingår i består av en tydlig hierarki där 

politiken alltid befinner sig högst upp, med störst inflytande och makt. Vidare har studien 

synliggjort att det finns en tydlig vertikal könsegregering, då den politiska sfären tenderar att 

vara överrepresenterad av män (Gemzöe, 2014, s. 19-20). Även viss intern könssegregering 
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kunde synliggöras på grund av arbetsprofilering. Dessa typer av könssegregerande processer 

kan verka hämmande för den kvinnliga planerarens möjlighet till makt och inflytande.  

Utifrån Kanters modell (1993, s. 129-152) om möjlighet inom organisationer skulle 

planerarnas oönskan att klättra inom organistionen kunna tyda på att de befinner sig i en 

position där det är svårt att klättra. Kanter (1993, s. 129- 152) hävdar att personer arbetande, 

inom en organisation med låg möjlighet till befordring, tenderar att vara nöjda med nuvarande 

position och uttrycka en oönskan att klättra.      

 

7.1 Slutsats   

Studien kunde synliggöra en tendens till manlig norm genom planerarnas resonemang samt 

principer av isärhållande av olika typer av värden inom planeringsprocessen och praktiken hos 

de kvinnliga planerarnas resonemang. Planerarna uppgav att de använde sig av strategier för att 

få igenom beslut de värnade om. Vidare kunde i organisationsstrukturen hittas ofördelaktiga 

mönster för den kvinnliga planerarnas möjlighet till makt och inflytande, framförallt genom de 

segregationsprocesser som fältet består i.  

Studiens fynd tyder på att planeringensfältet består av en manlig norm som på olika sätt 

kan fungerar hämmande för den kvinnliga planeraren. Därmed kan studiens syfte besvaras med 

att det ter det sig problematiskt att anta att ett ökat antal kvinnliga planerare skulle medföra 

större fokus på genusfrågor inom den fysiska planeringen.  
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”Sofia”. Kommunal planhandläggare. 2017 – 12 – 04.  

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/yvonne-hirdman
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 

- Berätta kort om dig och din yrkesroll...  

 

- Hur gammal är du?  

 

- Vad har du för utbildning? Var utbildade du dig?  

 

- Varför vill du bli planeringsarkitekt?  

 

- Hur länge har du arbetat som planarkitekt? Hur länge har du arbetat i denna kommun? Hur 

kommer det sig att du jobbar här? Var har du arbetat tidigare?  

 

Organisationen 

 

- Vad upplever du som viktigast av dina arbetsuppgifter? 

 

- Hur skulle du vilja att ditt arbete utvecklades? Vad har du för yrkesmässiga mål? Hur kommer 

det sig? 

 

- Hur ser könsfördelningen arbetsplats?  

 

- Hur ser arbetsfördelningen ut på kommunen i förhållande till kön skulle du säga, 

uppskattningsvis?  

 

- Anser du att kvinnliga planerare fyller en särskilt viktig roll inom den fysiska planeringen? 

Varför/ Varför inte?   

 

- Upplever du att det är en fördel att vara kvinna inom organisationen?  

 

- Hur ser  din närmaste arbetsgrupp ut, könsfördelning?  

- Vem är din närmaste kollega? Hur arbetar ni ihop? Hur ser er relation ut?  

 

- Hur skulle du beskriva organisationens hirearki? Vilka hirearkiska nivåer finns? Hur 

samarbetar man mellan nivåerna?  

 

- Hur upplever du att det ser ut att klättra uppåt inom organisationen? Svårt/ lätt. Vad är det 

svåraste? Har du gjort det? Skulle du vilja göra det? 

 

- Vilka grundläggande värderingar upplever du att det finns inom organisationen?  
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Översiktlig planering/ Detaljplanering   

 

- Förklara lite kort om hur processen ser ut när ni utfärdar en ÖP?  

 

- Vilka områden läggs mest fokus på inom den översiktliga planeringen?  

 

- Önskar du att det skulle läggas ytterligare fokus inom något område? Hur arbetar du för att 

lyckas med det? 

 

- Hur använder ni begreppet allmän intressen inom bearbetande av den översiktliga 

planeringen? Vad tror du att det kan ha för effekt på slutresultatet av den fysiska planeringen? 

 

- Hur hanterar ni om det uppstår motstridiga intressen? Vad väger tyngst i slutändan? 

 

- Olika samhällsgrupper, exempelvis kvinnor och män  har ju olika erfarenheter och upplevelser 

av staden, hur tycker du att den översiktliga planeringen bör arbeta med detta? Är det något 

som man reflekterar över under processen?  

 

- Reflekterar du mycket på dina egna livserfarenheter av staden och stadsplaneringen vid 

skapandet av en ÖP?  

 

- Går det att tillämpa livserfarenheter inom ÖP tror du? Hur i så fall?  

 

- Håller du med om påståendet att fler kvinnliga planerare leder till en mer fokus på genusfrågor 

översiktsplanering? Varför/ Varför inte?  

 

- Och hur ser förhållandet ut mellan översiktsplanering och detaljplaneringen tycker du? Hur 

skulle du beskriva relationen mellan översiktsplaneringen och detaljplaneringen?  

 

 


