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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att studera och jämföra hur jämställdhet 
behandlas i trafikplaneringen i Västra Götaland på olika 
planeringsnivåer. Bakgrunden till valet av syfte är att jämställdhet är ett 
ämne som ofta glöms bort inom stadsplanering. Genom att medvetet 
planera och utveckla den bebyggda miljön finns möjlighet att påverka 
det dagliga livet för många människor, bland annat genom att 
möjliggöra för jämställdhet. Jämställdhetsarbete är ett demokratiskt 
arbete som stärker mänskliga värden och jämlika förhållanden, vilket 
visar vikten av att arbeta för att uppnå ett samhälle där män och kvinnor 
har lika värde.  

I trafikpolitiska mål är jämställdhet ett område som har lyfts upp starkt 
under senare tid och intresset för jämställdhet inom transportsektorn 
ökar. 2001 förstärktes jämställdhetsperspektivet i de transportpolitiska 
målen. Riksdagen och regerings transportpolitiska mål är 
utgångspunkten i uppsatsen då regionala och kommunala dokument 
granskas för att undersöka hur de behandlar de transportpolitiska 
målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dokumenten som granskas är 
fyra regionala planer från Västra Götaland, nämligen, 
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020), Regional plan 
för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021, Vision Västra 
Götaland - Det goda livet samt Västsvenska paketet. Studien granskar 
även Ales, Göteborgs, Härrydas, Kungälvs, Lerums, Mölndals, Partilles 
samt Öckerös trafikplan, översiktsplan och jämställdhetsmål.  
 

 

 

 

Granskningen visar att jämställdhet, och framförallt jämställdhet inom 
trafikplanering, inte är en fråga som prioriteras särskilt högt varken på 
regional- eller kommunal nivå. På regional nivå behandlas dock 
jämställdhetsfrågan kopplat till trafikplanering i större utsträckning än på 
kommunal nivå. Ett flertal av dokumenten presenterar visioner som kan 
ses som ”vackra ord” då inga konkreta strategier för hur regionen eller 
kommunerna skall arbeta med jämställdhetsfrågan presenteras. 

En utav anledningarna till detta är antagligen att jämställdhet är ett 
mjukt, abstrakt värde som är svårt att mäta. Jämställdhetsaspekten 
glöms därför lätt bort och ingen reagerar om så sker. En annan 
anledning kan också vara att jämställdhetsarbetet inom kommunerna 
förläggs till en allt för detaljerad planeringsnivå, till exempel i 
detaljplaner. Strategier för hela kommunen, som ofta trafikplanering är, 
behandlar då inte jämställdhet. En slutsats är även att det saknas 
indikatorer, kompetens och verktyg för att mäta hur regionerna och 
kommunerna behandlar målen i nuläget och för att veta hur arbetet 
med jämställdhet kan ledas i rätt riktning.
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INLEDNING 
Transportsystemet är som en ryggrad i vårt samhälle med en central 
betydelse i våra liv. Utformningen av transportsystemet påverkar våra 
möjligheter att nå arbetsmarknad, handel, service och fritidsaktiviteter. 
Transportinfrastrukturens förväntade livslängd beräknas vara 60 år eller 
mer, vilket innebär att var och hur vi väljer att investera och planera 
skapar förutsättningar för människors möjlighet att arbeta och bo en 
lång tid framöver.1 Att planera och utveckla den fysiska miljön är på så 
vis en kraftfull process som har stor inverkan på många människor 
under lång tid.2 

Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet men inom den 
fysiska, rumsliga, samhällsplanering är resultaten knappa och just 
transportsektorn har lång väg att gå för att helt ha införlivat 
jämställdhetsaspekterna.3 Det finns ambitioner men det har varit svårt 
att komma framåt. I planeringsdokument lyser ett medvetet 
genusperspektiv med sin frånvaro.4 Det tycks finnas en problematik att 
införliva mjuka värden, såsom jämställdhet i trafikplaneringen. En av 
anledningarna är att mjuka värden är mer abstrakta och svårdefinierade 
och därför vanskligare att fastställa i siffror till skillnad från hårda 
värden, vilket gör att myndigheter, företag och förvaltningar ofta bortser 
från de mjuka värdena.5 Detta trots flera uttalade politiska målsättningar 
om jämställdhet och att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas i det 
vanliga arbetet. 

                                                           
1 Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken, (2010), s. 34 
2 Fainstein och Servon, (2005), s. 171 
3 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 16 
4 Larsson och Jalkas, (2008), s. 7, 114 
5  Kiruna Kommun, (2006), s. 3, Hedström och Svensson, (2003), s. 54 
 

Jämställdhetsarbetets mål är att alla skall kunna leva sina liv utan att 
begränsas av stereotypa föreställningar om vad män och kvinnor skall 
och bör vara.6 Jämställdhetsarbete är på så vis ett demokratiskt arbete 
som stärker mänskliga värden och jämlika förhållanden,7 vilket visar på 
vikten av att arbeta för ett jämställt transportsystem.   

Inom samhällsplaneringen finns stora möjligheter att skapa 
förutsättningar för ett mer jämställt samhälle.8 Trafikplanering är ett utav 
de områden som är extra viktigt att arbeta med jämställdhet inom.9 
Under de senare åren har allt mer fokus riktats på vad som kan göras 
för att öka jämställdheten inom transportsektorn10 och i de 
transportpolitiska målen har jämställdhetsaspekten fått allt större vikt.11 
Hur behandlas de transportpolitiska målen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv i Västra Götalandsregionen och i de valda 
kommunerna?  

Uppsatsen är indelat i fem kapitel. Inledning, forsknings- och 
kunskapsöversikt, granskning, avslutning samt reflektioner. Detta 
kapitel, inledning, börjar med att redovisa syfte, frågeställningar och 
forskningsfrågor. Vidare presenteras uppsatsens avgränsning och 
metod.  

 

 

                                                           
6 Larsson och Jalkas, (2008), s. 7, 43 
7 Mark, (2007), s. 65 
8 Khakee, (2000), s. 13 
9 Larsson och Jalakas, (2008), s. 109 
10 Eriksson och Garvill, (2003), s. 5 
11 Hydén(red), Bjerkemo, (2008), s. 477 
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1.1 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH 
FORSKNINGSFRÅGOR  

 
Syftet med uppsatsen är att studera och jämföra hur jämställdhet 
behandlas i trafikplaneringen i Västra Götaland på olika 
planeringsnivåer. 

 

Den överordnande frågeställningen är följande;  

 Hur beaktas jämställdhet i trafikplanering? 
 
 

Forskningsfrågorna lyder:  

 Hur behandlar Västra Götalandsregionen jämställdhet i de 
regionala planerna? 
 

 Hur behandlar de valda kommunerna jämställdheten i deras 
trafikplan, översiktsplan samt jämställdhetsmål? 
 

 Finns det någon skillnad mellan de olika planeringsnivåerna 
beträffande hur de nationella transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv behandlas? 

 
 Vilka slutsatser kan dras av studien beträffande 

jämställdhetsarbetet? 
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1.2 AVGRÄNSNING 

Arbetet faller inom ramen för ett kandidatarbete i fysisk planering, 
motsvarande 15 högskolepoäng. Eftersom det inte går att göra en 
heltäckande undersökning inom ett kandidatarbete har arbetet 
geografiskt avgränsats till Västra Götaland. De åtta granskade 
kommunerna har valts då samtliga ligger i Västra Götaland och är 
kranskommuner till Göteborgs kommun.  

En avgränsning för vilka dokument som granskas har också gjorts. I de 
transportpolitiska målen nämns infrastrukturplanering som ett utav de 
viktigaste medlen för att uppnå målen.12 Därför undersöks huruvida det 
finns en strategi i de granskade dokumenten för hur 
jämställdhetsfrågan behandlas på regionala- och kommunala nivå. I 
Västra Götalandsregionen finns bland annat följande regionplaner: 

 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) 
 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2010–2021  
 Vision Västra Götaland- Det goda livet  
 Västsvenska paket  

Dessa planer är de mest centrala i regionen vilket är anledningen till 
varför just de fyra dokumenten granskas i uppsatsen.  

På kommunal nivå granskas följande dokument: 

 Trafikplan 
 Översiktsplan 
  Jämställdhetsmål 

                                                           
12 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 60 

De tre dokument valdes då det är i dessa dokument som det är mest 
troligt att kommunen redovisar hur de behandlar de transportpolitiska 
målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga dokument som 
granskas är från åren 2002-2011. 

För att en generalisering av undersökningsresultatet ska vara möjlig bör 
urvalet ha en lämplig storlek.13  I denna studie granskas sammanlagt 17 
dokument, 4 på regional nivå samt 13 på kommunal nivå, vilket ansågs 
rimligt i förhållande till den begränsade tidsramen. En del av de 
granskade kommunerna hade ingen trafikplan eller jämställdhetsmål 
vilket jag inte var medveten om när valet av dokument gjordes. Om 
samtliga kommuner hade haft en trafikplan och jämställdhetsmål hade 
granskningen omfattat sammanlagt 28 dokument. 

 
  

                                                           
13 Denscombe, (2009), s.47 
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1.3 EMPERI 

I detta avsnitt presenteras de transportpolitiska målen samt vilka 
dokument på regional- och kommunal nivå som granskas i studien. På 
regional nivå granskas K2020, Regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021, Vision Västra 
Götaland- Det goda livet samt Västsvenska paketet. På kommunal nivå 
granskas respektive kommuns trafikplan, översiktsplan samt 
jämställdhetsmål. 

1.3.1 Nationell nivå, transportpolitiska mål  

Sedan 1998 års transportpolitiska proposition har de transportpolitiska 
målen varit i stort sett samma, förutom att målet ett ”jämställt 
transportsystem” har tillkommit.14 2001 införde ett 
jämställdhetsperspektiv i de transportpolitiska målen, Infrastruktur för 
ett långsiktigt hållbart transportsystem, som ett nytt delmål. Mer fokus 
riktades då på jämställdhet inom trafikplaneringen.15 Delmålet 
angående jämställdhet kvarstod oförändrat i 2006 års transportpolitiska 
mål, Moderna transporter. Jämställdhet beskrivs som ett etappmål 
under delmålet ”Ett tillgängligt transportsystem”. 2006 års proposition 
lyfter fram jämställdhet som ett utav fyra områden som är särskilt 
viktiga att arbeta med inom trafikplaneringen. Där kan även läsas att 
övriga transportpolitiska mål skall följas upp ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Inget kön bör ha en respresentation som 
understiger 40 procent i ledningsgrupper.16 

 

                                                           
14 Hydén (red), Holmberg och Knutson, (2008), s. 47 
15 Västtrafik, Hämtat 10/5- 2012 
16 Hydén (red), Holmberg och Knutson, (2008), s. 45, 47, 52 

De senaste transportpolitiska målen antogs 2009. De infördes med 
avsikt att förenkla och gör målen mer kraftfulla än de föregående. De 
tidigare målen fick nämligen ofta kritik för att vara svårtolkade och 
besvärliga att tillämpa.17 De transportpolitiska målen från 2009 
innehåller två huvudmål, nämligen ett funktionsmål och ett hänsynsmål, 
dessa bildar tillsammans det övergripande transportpolitiska målet. Se 
bild 1 nedan.  

 

 

 

Bild 1: Målstrukturen 

 

 

 

                                                           
17 Regeringskansliet, c, Hämtat den 1/4-2012 
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Under funktionsmålet som fokuserar på tillgänglighet ingår jämställdhet. 
Riksdagen och regeringen anser att jämställdhet är en central aspekt i 
funktionsmålen. I dokumentet kan läsas; ”Transportsystemet ska vara 
jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov”.  

I de transportpolitiska målen från 2009 kan även läsas att målet med 
jämställdhetsarbetet inom transportsystemet är att utforma det så att 
det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Samma 
möjligheter ska ges till kvinnor och män att påverka transportsystemets 
tillkomst, utformning och förvaltning och samma vikt ska tillmätas deras 
värderingar. Det är fortfarande i högsta grad relevant att arbeta för att 
åstadkomma detta och arbetet bör vara brett och långsiktigt. För att 
säkerhetsställa att värderingar och behov hos olika grupper av kvinnor 
och män får samma vikt krävs en systematisk genomgång av arbetet 
inom transportområdet. Riksdagen och regeringen anser även att 
befolkningens värderingar kring trafik och infrastruktur bör hämtas in, 
redovisas och behandlas så att kvinnor och mäns värderingar kan ges 
samma vikt.18 

I de transportpolitiska målen från 2009 framhålls att den 
transportpolitiska måluppfyllelsen bör vara vägledande i planering och 
bedömning av fysiska åtgärder i transportsystemet och beaktas i den 
övriga markanvändningen. Där står också att det alltid måste finnas 
utrymme för avvägning mot andra intressen och effekter samt mot mål 
inom andra politikområden. Genom de reviderade målen 2009 får 
jämställdhet en ännu större fokus.  

Staten har infört styrmedel för att uppnå målen, främst ekonomiska och 
juridiska. Det viktigaste är dock att målen är allmänt accepterade av 
allmänheten och de myndigheter som skall genomföra nödvändiga 

                                                           
18 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 14, 28, 66 

åtgärder.19 I de transportpolitiska målen lyfts dock inte några konkreta 
råd på hur arbetet jämställdhet kan eller bör gå till.  

Från och med 2001 läggs således stor vikt vid jämställdhetsaspekten i 
de transportpolitiska målen, därför granskas hur de valda dokumenten 
behandlar detta. Sven-Allan Bjerkemo, konsult inom trafikplanering, 
skriver i boken Trafiken i den hållbara staden att målbilden som tas 
fram vid trafikplanerar bör beakta allmänna transportpolitisk mål.20 Har 
de granskade dokumenten gjort det?  

1.3.2 Regional nivå, granskade dokument 

För att uppfylla syftet med uppsatsen, att studera och jämföra hur 
jämställdhet behandlas i trafikplaneringen i Västra Götaland på olika 
planeringsnivåer granskas således ett antal dokument. På regional nivå 
granskas, som tidigare nämnts, följande fyra dokument; 
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020), Regional plan 
för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021, Vision Västra 
Götaland- Det goda livet samt Västsvenska paketet.  

Den rapport som granskas i projektet K2020 är Kollektivtrafikprogram 
för Göteborgsregionen, vilket är huvuddokumentet i projektet. 
Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen antogs 3 april 2009. Målet 
med K2020 är att i Göteborgsregionen skapa en gemensam 
framtidsbild för utvecklingen av kollektivtrafiken. Arbetet koncentreras 
till den centrala delen av Göteborgsregionen, vilket omfattar 
tätortsområdet Göteborg, Mölndal och Partille.21 Projektet drivs av GR, 
Göteborgs Regionen som är en samarbetsorganisation för 13 
kommuner i Västsverige.22  

                                                           
19 Hydén (red), Holmberg och Knutson, (2008), s. 43 
20 Hydén (red), Bjerkemo, (2008), s. 453 
21 GR, Göteborgs regionen, a, Hämtat 11/5-2012 
22 GR, Göteborgs regionen, b, Hämtat 11/5-2012 
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Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021 
är, som namnet anger, en plan för transportinfrastrukturen i Västra 
Götalands län. Planen är antagen i juni 2010 och framtagen av Västra 
Götalandsregionen på uppdrag från regeringen. Genom framtagandet 
av planen har sikte tagits på att ytterligare utveckla samverkan med 
olika intressenter, särskilt med kommunerna och kommunalförbunden. 
Detta för att kunna säkra bästa möjliga avvägningar och prioriteringar 
av tillgängliga resurser. En öppen dialog har också förts med näringsliv, 
intresseorganisationer och allmänhet. Detta på grund av att 
utformningen av transportsystemet inte får bli en sektorfråga utan 
måste vara integrerad i samhällsplaneringen i stort.23 

Vision Västra Götaland- Det goda livet antogs av regionfullmäktige den 
5 april 2005. Visionen är framtagen i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra 
kommunförbunden, i dialog med ett stort antal aktörer. Visionen är 
gjord för att stärka Västra Götaland som en attraktiv region att bo och 
verka i.24 

Västsvenska paketet är ett projekt i Västsverige, med Göteborg som 
kärna, som har som mål att skapa en attraktiv, hållbar och växande 
region. I Västsvenska paketet ingår en rad infrastruktursatsningar inom 
kollektivtrafik, järnvägar och vägar.25 Västsvenska paketet är ett 
samverkansprojekt mellan Trafikverket, som har huvudmannaskap för 
paketet och regionala parter såsom, Göteborgsregionens 
kommunalförbund, Göteborgs stad, Region Halland, Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik.26 I uppsatsen används en 
sammanställning av Västsvenska paketets mål från 2011.27 

                                                           
23 Västra Götalandsregionen, (2010), s. 5,7 
24 Västra Götalandsregionen, (2005), 1-2 
25 Trafikverket, a, Hämtat 15/3-2012 
26 Trafikverket, b, Hämtat 15/3-2012 
27 Trafikverket, a, Hämtat 15/3-2012 

1.3.3 Kommunal nivå, granskade dokument 

De kommunala dokumenten som ämnas granskas är trafikplan, 
översiktsplan samt jämställdhetsmål. 

En trafikplan är en plan som anger inriktning för trafiksystemet i 
kommunen.28 Den kan också nämnas som transportpolitisk plan, 
strategisk trafikplan och trafik policy med mera men i detta dokument 
benämns den som trafikplan. En trafikplan är inte bindande men anger 
vilka mål kommunen har med den fysiska infrastrukturen och fungerar 
således som ett vägledande dokument. Genom en trafikplan styrs 
förändringen av trafiksystemet i riktning mot en attraktiv och hållbar 
stadsutveckling.29 

Enligt plan- och bygglagen, 3 kap. 1-2 §, är alla kommuner skyldiga att 
ha en aktuell översiktsplan. Planen skall ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska också ange hur 
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt ge 
vägledning för beslut rörande hur mark- och vattenområden ska 
användas.30 

Det kan också vara så att kommunerna har jämställdhetsmål där de 
presenterar hur de tänker kring dessa frågor. För att se om 
jämställdhetsmålen nämner något beträffande trafikplanering eller de 
transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv, granskas även 
dessa.  

 
 
                                                           
28 Sundbybergs stad, Hämtat 16/3-12 
29 Vägverket, Banverket, Sveriges kommuner och landsting, Boverket, (2007), s. 27 
30 SFS 2010:900, Plan- och bygglag 
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1.4 METOD OCH METODDISKUSSION 

Nedan redogörs för arbetets forskningsstrategi och metodval. Vidare 
diskuteras källor och källkritik. 

1.4.1 Forskningsstrategi och metodval  

Den valda forskningsstrategin är surveyundersökning, vilket är en 
strategi som innebär kartläggning av den sociala och den fysiska 
världen vid en viss bestämt tidpunkt. Strategin kan tillämpas både på så 
väl levande människor som på skriftliga dokument, som har gjorts i 
denna studie. Valet att använda just denna strategi gjordes då 
surveyundersökningar skapar en bred och relativt omfattande täckning 
och ger på så vis en överblick över situationen. En nackdel med 
surveyundersökningar är bland annat att den inte går in och analyserar 
materialet på djupet och i detalj utan istället ser till bredden. Valet av 
forskningsstrategin är ett aktivt val för att inom den begränsade tiden 
hinna gå igenom så många dokument som möjligt för att få en 
uppfattning hur det ser ut på regional- och kommunal nivå. Desto fler 
dokument som granskas desto större chans till att kunna generalisera 
hur jämställdhetsarbetet ser ut på de olika planeringsnivåerna.  

Arbetet är grundat i innehållsanalys. Metoden har tillämpats på 
dokument från olika planeringsnivåer, nämligen regional- och 
kommunal nivå. Metoden valdes då den ansågs lämplig att användas 
för att kunna besvara frågeställningarna. En fördel med innehållsanalys 
baserat på dokument är bland annat att dokumenten är bestående data 
som kan kontrolleras av andra. Det är en metod som är tydlig och kan i 
princip upprepas av andra forskare. Den största svagheten med 
metoden är att den har en inbyggd tendens att lyfta ut enheter från sin 
ursprungliga kontext. En annan problematik som finns med den 
använda metoden är att dokumenten som granskas är sekundära data, 
vilket innebär att dokumenten har producerats i andra ändamål än 

undersökningens specifika syfte.31  Det finns fördelar och nackdelar 
med alla metoder men genom att vara medveten om fördelarna och 
svagheterna kan läsaren bland annat få större förståelse för resultatet 
och slutsatserna.  

Dokumenten granskas genom att undersöka huruvida följande fyra 
punkter nämns; 

 Jämställdhet  
 Jämlikhet  
 Transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv 
 Verktyg  

 

Anledningen till varför jag granskar om begreppet jämlikhet nämns är 
för att jämställdhet innefattar i begreppet jämlikhet, se 
begreppsutredningen i kapitel 2.  

De överstående punkterna granskas och bedöms enligt följande skala; 
 
-       nämns och diskuteras inte i planen 
 
(+)    nämns men diskuteras inte 

+      nämns och diskuteras kortfattat 

++    diskuteras och analyseras32 

 

                                                           
31 Denscombe, (2009), s. 25, 56, 308, 316 
32 Sandström, (2004), s. 376 
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Skalan är hämtad från Ulf G. Sandströms artikel Green infrastructure 
planning in urban Sweden från 2004 och används för att ge en 
överblick för resultatet av granskningen och illustrera skillnader mellan 
dokumenten. Resultat redovisas i två matriser. 

1.4.2 Forskningsöversikt och källkritik 

Två forskare som ofta återkommer i den valda litteraturen är Tora 
Friberg och Anita Larsson. Valet av just deras litteratur beror bland 
annat på att de tydligt och på ett konkret sätt behandlar 
genusperspektivet i fysisk planering. Friberg är professor vid Tema Q, 
kultur och samhälle vid institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur samt vetenskaplig ledare för CKS, Centrum för 
kommunikations studier vid Linköpings universitet.33 Larsson och 
Friberg har bland annat skrivit rapporterna Genusperspektiv i översiktlig 
planering, Att bedriva jämställdhet med kommunal översiktsplanering 
samt Steg framåt Strategier och villkor för att förverkliga 
genusperspektivet i översiktlig planering tillsammans.  

Larsson, teknisk doktor och docent i arkitektur, har även, tillsammans 
med Anne Jalakas, journalist och jämställdhetskonsult skrivit boken 
Jämställdhet Nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv.343 
Denna bok är en återkommande litteraturkälla i uppsatsen. 
Jämställdhet Nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv 
fokuserar främst på översiktsplanering men jag ser boken som 
användbar även på trafikplanering och fysisk planering i allmänhet.  

                                                           
33 Friberg (red), (2005), s. 263 
34 Larsson och Jalakas, (2008), s. 173 
 

Inom ämnet finns en stor mängd rapporter och forskning vilket gör att 
urvalet blir mycket begränsat och därför inte heltäckande. Ett flertal av 
de rapporter som används är framtagna av olika myndigheter såsom, 
Boverket, Vägverket och Banverket, Länsstyrelsen, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut samt Trafikanalys. Dessa skrifter, som är 
myndighetsmaterial används men ses som de olika myndigheternas 
åsikter rörande jämställdhetsfrågan och inte absoluta sanningar. 

All den valda litteraturen menar att jämställdhet bör inkluderas i 
planeringen av den fysiska miljön. Litteraturen är därför homogen i 
detta avseende. Stor del av de använda källorna är från Sverige. 
Resultatet kan ha blivit annorlunda och andra slutsatser kanske hade 
dragits om fler författare till den valda litteraturen inte hade velat 
inkludera jämställdhet samt om fler källor från andra länder hade 
använts. 

Kommunerna kan behandla jämställdhet och de transportpolitiska 
målens jämställdhetsperspektiv i något annat dokument. Detta 
kandidatarbete granskar dock inte andra dokument än de tidigare 
nämnda. Resultatet måste därför ställas i relation till detta begränsade 
urval och slutsatserna kan därför inte generaliseras i allt för hög grad. I 
uppsatsen undersöks endast hur kommunens avsikter presenteras i 
dokumenten och inte hur ett eventuellt jämställdhetsarbete fungerar i 
praktiken. Hur utfallet blir för medborgarna går inte att undersöka 
genom att endast läsa målbeskrivningar men det går att utläsa vad 
regionen/kommunen har för ambitioner kring jämställdhetsfrågan inom 
trafikplanering. 

Valet att granska planerna utifrån de nationella transportpolitiska målen 
har gjorts då riksdagen och regeringen har det yttersta ansvaret för 
nationell fysisk planering och nationell infrastruktur.35 Det är således 
riksdagen och regeringen som sätter upp mål för samhällsutvecklingen 
                                                           
35 Regeringskansliet, a, Hämtat 15/3-12 
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i Sverige. För att staten skall uttrycka sin vilja behöver de inte enbart 
stifta lagar via riksdagen utan regeringen kan lägga fram propositioner 
som uttrycker strategier de vill att landet ska följa.36 Exempel på sådana 
strategier är propositionen för de transportpolitiska målen. De 
transportpolitiska målen ger alltså en utgångspunkt för statens styrning 
av myndigheternas verksamhet, ekonomi och planering och ger stöd för 
regional och kommunal planering.37 På så sätt är de transportpolitiska 
målen de högsta riktlinjerna för hur landets transportpolitik ska bedrivas 
och bör därför ligga till grund för trafikplaneringen på regional- och 
kommunal nivå.  

 

1.4.3 Disposition  

Kapitel 2 innefattar en forskning- och kunskapsöversikt med 
begreppsutredning och teori. Vidare granskas de regionala- och 
kommunala dokumenten i kapitel 3. Detta följs sedan av kapitel 4 där 
en diskussion förs huruvida det finns någon skillnad mellan de olika 
planeringsnivåerna beträffande hur de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv behandlas. I kapitel 4 diskuteras även vilka 
slutsatser som kan dras av studien beträffande jämställdhetsarbetet. 
Uppsatsen avslutas slutligen med reflektioner i kapitel 5.  

 

 

 
                                                           
36 Regeringskansliet, a, Hämtat 15/3-12 
37 Hydén (red), Knutson, (2008), s. 411 
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FORSKNINGS- OCH 
KUNSKAPÖVERSIKT 

Detta kapitel ämnar presentera och definiera centrala begrepp som 
används i uppsatsen. Vidare redogörs för de transportpolitiska målen 
samt de regionala- och kommunala dokumenten som granskas i 
studien. Därefter följer rubrikerna; skyldighet att arbeta med 
jämställdhet, fysiska planerare skapar förutsättningar, de mjuka 
värdena tappas bort, outtalat eller uttalat, fysisk representation, 
kunskap- och kompetens, verktyg, indikatorer samt 
jämställdhetsaspekten är bristfällig i översiktsplanering. 
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2.1 BEGREPPSUTREDNING 

I detta avsnitt presenteras således de mest centrala begreppen i 
uppsatsen, såsom trafikplanering, jämställdhet, jämlikhet och genus, 
mjuka- och hårda värden samt avslutningsvis ett jämställt 
transportsystem.  

 
2.1.1 Trafikplanering 

Trafikplanering omfattar samtliga trafikslag och innebär att organisera 
och möjliggöra förflyttningsbehov för människor och gods. Liksom 
andra planeringsfrågor är trafikplanering en process där dialog, 
öppenhet, delaktighet och inflytande är väsentligt. Trafikplanering 
omfattar inte bara fysisk infrastruktur utan även ekonomiska styrmedel, 
exempelvis trängselskatt och parkeringsavgifter samt administrativa 
styrmedel såsom, trafikföreskrifter och begränsad parkeringstid. Vid 
trafikplanering är det väsentligt med avvägningar och jämkning av 
andra intressen då trafikplanering är en integrerad del av övrig 
samhällsplanering.38 

 

2.1.2 Jämställdhet, jämlikhet och genus 

Jämställdhet är ett begrepp som innebär jämlikhet mellan kvinnor och 
män.39 Kvinnor och män ska ha samma fortsättningar att forma 
samhället och sina egna liv.40 Begreppet jämställdhet används ofta som 
det mål som politiken strävar efter för att jämna ut skillnaderna mellan 
män och kvinnor, jämställdhet bör betraktas just som ett politiskt ord.41 

                                                           
38 Hydén (red), Bjerkemo, (2008), s. 443 
39 Larsson och Jalakas, (2008), s. 152 
40 Statistiska centralbyrån, (2008), s. 6 
41 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 19 

Målet med arbetet för jämställdhet är att alla ska kunna leva sina liv 
utan att vara begränsade av stereotypa föreställningar om hur män och 
kvinnor skall och bör vara. Jämställdhet handlar alltså om rättvisa och 
demokrati. Alla har rätt att ha handlingsfrihet, bli respektfullt bemötta 
och känna sig trygga.42 

I rapporten Jämna Steg: Checklista för jämställdhet i fysisk planering, 
framtagen av Boverket, står det att jämställdhetsarbetet för den fysiska 
planeringen innebär att belysa och likställa såväl kvinnors som mäns 
kunskaper, värderingar och önskemål som att klarlägga möjliga 
konsekvenser. 

Det finns både en kvalitativ och en kvantitativ aspekt av jämställdhet. 
Med kvalitativ jämställdhet avses en jämn fördelning av könen. 
Kvantitativ jämställdhet innebär ett förhållande där villkor regler, rutiner, 
organisation, innehåll, värderingar, maktförhållanden med mera är 
könsneutrala. Det vill säga de präglas inte av tillskrivna könsbestämda 
kvalifikationer och kompetenser.43 

Idag har Sverige uppnått jämställdhet i formell men inte i reell mening. 
Formell jämställdhet innebär att kvinnor och män är lika inför lagen 
medan reell jämställdhet bland annat handlar om tillämpningen i 
lagstiftningen. Den reella jämställdheten existerar först då kvinnor och 
män i realiteten och på ett likvärdigt sätt delar på, inflytande, makt samt 
rättigheter och skyldigheter.44 

Jämställdhet blandas ofta ihop med begreppet jämlikhet.45 Jämlikhet 
inkluderar jämställdheten men är ett vidare begrepp som avser rättvisa 
förhållanden och allas lika värde mellan alla individer i samhället 
oavsett etnicitet, kön, region, social tillhörighet etc. En av de viktigaste 

                                                           
42 Larsson och Jalakas, (2008), s. 43 
43 Andersson, Gyllin och Zweigbeck, (2006), s. 2-3 
44 Mark, (2007), s. 16 
45 Larsson och Jalakas, (2008), s. 34 
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jämlikhetsfrågorna är jämställdhet.46 Jämlikhet anses vara ett utav de 
stora problemen i vår samtid.47 Den franska filosofen Simone de 
Beauvoirs har en gång sagt; ”Kvinna är inget man föds till, det blir 
man”. Med det citatet menas att kvinnligt och manligt är en social 
konstruktion och rollerna inte är fasta utan konstrueras av kulturen.48 
Detta kallas det sociala könet och är ett resultat av var vi socialiseras in 
i under rådande könsordning. 

 I Sverige används ofta genus, vilket har samma definition som det 
sociala könet.49 Med begreppet genus tydliggörs att det vi anser vara 
manligt och kvinnligt inte bara är kopplat till det biologiska könet. 
Begreppet möjliggör en beskrivning av mäns och kvinnors 
erfarenhetsvärldar. Genus tydliggör även att erfarenhetsvärldarna är 
bundna till en viss kultur vid ett visst tillfälle.50 Begreppet genus är 
således konstruerat,51 vilket betyder att det kan påverkas genom ökad 
kunskap samt förändrad praktik och lagstiftning.52 Genus ses av vissa 
som mer neutralt eftersom det inte är belastat av biologi och sexualitet 
som ordet kön.53 Genom att använda ett genusperspektiv utmanas 
normer i form av invanda rutiner i planeringsverksamheten54 och det 
skapas nya sätt att tänka i gamla frågor.55  Detta är inte något som går 
snabbt att förändra och inget som görs utan att använda erfarenheter 
från planeringsteori och genusforskning.56 Denna uppsats utgår från ett 
genusperspektiv, alltså att kvinnligt och manligt är en socialt och 
kulturellt formad konstruktion.  
 

                                                           
46 Statistiska centralbyrån, (2008), s. 6 
47 Stillwell, (2010), s. 7 
48 Friberg, (1997), s. 8- 9 
49 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 19-20 
50 Friberg (red), Larsson, (2005), s. 222 
51 Fainstein and Servon, (2005), s. 5 
52 Friberg (red), Larsson, (2005), s. 222 
53 Friberg, (1997), s. 10 
54 Larsson och Jalakas, (2008), s.14 
55 Fainstein and Servon, (2005), s. 4 
56 Larsson och Jalakas, (2008), s.14 

2.1.3 Hårda- och mjuka värden  

Det var svårt att hitta definitioner till hårda- och mjuka värden trots att 
de ofta nämns i utbildningen och inom planeringsvärlden. Jag antar 
därför att dessa begrepp är vedertagna inom planeringsdisciplinen. För 
att tydliggöra vad som i denna rapport menas med begreppen 
definieras de. Hårda värden omfattar värden som är konkreta, som kan 
ses och tas på och som ofta går att förutsäga, beräkna eller prissätta. 
Begreppet syftar oftast på materiella ting, till exempel bilar, marken vi 
står på eller byggnader.57 Det kan även vara fysiska strukturer.58  Mjuka 
värden syftar till sådana värden som inte går att ta på, mer 
svårbedömda och abstrakta värden, till exempel relationer, social miljö, 
trygghet, otrygghet vänskap, kärlek,59 invånarnas livsstil, ålder och 
kön.60 Även välfärd anses vara ett mjukt värde.61 Mjuka värden handlar 
alltså om relationen mellan människor och relationen mellan människor 
och miljö.62 

Vidare undersöks hur trafikplanering, som ofta är förknippat med hårda 
värden,63 förhåller sig till jämställdhet som anses vara ett mjukt värde.64 
Detta genom granskning av de valda dokumenten i kapitel 3 men innan 
dess beskrivs definitionen av ett jämställt transportsystem, presentation 
av dokumenten samt uppsatsens teoridel. 

 

 

                                                           
57 Kiruna Kommun, (2006), s. 3 
58 Vägverket, Banverket, Sveriges kommuner och landsting, Boverket, (2007), s. 38  
59 Kiruna Kommun, (2006),s. 3 
60 Vägverket, Banverket, Sveriges kommuner och landsting, Boverket, (2007), s. 38 
61 Larsson och Jalakas, (2008), s. 54 
62 Kiruna Kommun, (2006), s. 3 
63 Friberg (red), Larsson, (2005), s. 222 
64 Friberg och Larsson, (2002), s. 115 
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2.1.4 Jämställt transportsystem  

Sambandet mellan jämställdhetspolitiken och transportpolitiken innebär 
att transportsystemet ska vara ett medel för att kvinnor och män ska 
kunna leva jämställda.65 Utformningen på ett jämställt transportsystem 
skall möjliggöra att män och kvinnor har samma möjlighet till mobilitet.66 
Ett jämställt transportsystem svarar på så sätt likvärdigt mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov.67 Det innebär även att män och 
kvinnor har samma möjligheter att transportera sig och påverka beslut 
för transportsystemet.68 Ett jämställt transportsystem medverkar till att 
kvinnor och män kan ta sig till jobbet, utöva fritidsintressen, vara aktiva 
samhällsmedborgare och att ha lika möjligheter.69  

Kvinnor och mäns resmönster skiljer sig åt i flera avseenden, bland 
annat antal, längd, restid, färdmedel och syfte med resan. Detta kan 
förklaras utifrån kvinnors och mäns vardagsliv, värderingar och normer 
men även utifrån utformningen av den fysiska strukturen.70 Larsson och 
Jalakas menar att syftet med ett jämställt transportmedel bör vara att 
skillnaderna mellan män och kvinnor minskar vilket leder till att 
resemönsterna liknar varandra.  

Det handlar inte om att åstadkomma en jämställd planering eller ett 
jämställt transportsystem. Det är inte planeringen eller 
transportsystemet i sig som skall bli jämställt utan dess uppgift är att 
möjliggöra för människor att leva jämställda liv.71 
  

                                                           
65 Bull, Svensson-Smith, (2005), för Vägverket, s. 4 
66 Hydén (red.), Holmberg, Ståhl, Almén och Wenneberg, (2008), s. 79 
67 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 73 
68 Nätverket för kvinnor i transportpolitiken, (2010), s. 13 
69 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 73 
70 Eriksson och Garvill, (2003), s. 3 
71 Larsson och Jalakas, (2008), s. 42, 120 
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2.2 TEORI 

I följande avsnitt presenteras fakta och olika teorier kring ämnet. 
Avsnittet är indelat i följande rubriker; skyldighet att arbeta med 
jämställdhet, fysiska planerare skapar förutsättningar, de mjuka 
värdena tappas bort, outtalat eller uttalat, fysisk representation, 
kunskap och kompetens, verktyg, uppföljning av de transportpolitiska 
målen samt jämställdhetsaspekten är bristfällig i översiktsplanering. 

2.2.1 Skyldighet att arbeta med jämställdhet 

Som planerare finns en skyldighet att arbeta med jämställdhet. Detta 
står uttryckt i bland annat lagstiftning och politiska målsättningar som 
utgör den formella grunden för jämställdhetsarbetet.72 Det övergripande 
målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha 
samma makt att forma samhället och sina egna liv.73 Det övergripande 
målet följs sedan av fyra delmål; 

”1. Jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och 
män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter 
och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor 
och män ska ta samma ansvar för hemarbete och ha möjlighet att ge 
och få omsorg på lika villkor. 

                                                           
72 Larsson och Jalakas, (2008), s. 34 
73 Sveriges Riksdag, Hämtat 27/3- 2012 

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet.” 

Jämställdhetsmålet tar fast på att bryta de strukturerar som begränsar 
kvinnors och mäns liv och placera män och kvinnor i olika 
”möjlighetsramar.”74 

I plan- och bygglagens portalparagraf, som är den främsta lagen för 
planering i Sverige75 står det följande; 

 ”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 
och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 
enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.”  

Länsstyrelsen i Stockholm menar att denna paragraf sätter mänskligt liv 
och mänsklig verksamhet i centrum.76 I begreppet jämlika ingår, som 
nämnt tidigare även jämställdhet.77 Det finns dock inte någon närmare 
precisering av vad planering för jämställdhet innebär i plan- och 
bygglagen. I Boverkets rapport Hela samhället- om jämställdhet i fysisk 
planering och miljö föreslås att texten i portalparagrafen ändras till 
”jämlika och jämställda villkor” då många har okunskap om att 
begreppet jämlikhet också omfattar jämställdhet.78 

Riksdagen och regeringen genomför sedan 2007 omfattande 
satsningar på förstärkning och utveckling av jämställdheten. Jämförts 

                                                           
74 Larsson och Jalakas, (2008), s. 43-44 
75 Friberg (red), Larsson, (2005), s. 211 
76 Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 9 
77 Larsson och Jalakas, (2008), 10 
78 Friberg (red), Larsson, (2005), s. 214 
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med tidigare år har de ekonomiska resurserna tiodubblats vilket gör att 
det är den största satsningen som genomförts i Sverige.79 

2.2.2 Fysiska planerare skapar förutsättningar 

Forskaren Johan Foster menar att all planering handlar om någon form 
av maktspel. Som planerare besitter man makt och måste vara 
medveten om det i sitt förhållande till medborgarna.80 Det är nämligen 
bland annat fysiska planerare som sätter ramarna för den fysiska 
miljön. Genom att till exempel omsätta planer i praktiken sätts en 
struktur för människors beteenden i deras vardag.81 Planerare och 
andra tjänstemän kan alltså forma den fysiska miljön på ett sätt som 
kan gynna demokratin och jämställdheten.82  

Jämställdhetsarbetet kan beskrivas utifrån två olika modeller, nämligen 
huruvida arbetet med jämställdhet är systembevarande eller 
systemförändrande. Begreppet systembevarande, som är den mest 
använda modellen, innebär att det skapas samma möjligheter för 
kvinnor som män redan har och att göra detta inom de existerande 
ramarna som finns i samhället, det vill säga ett samhälle som ofta vilar 
på fenomenet mannen som norm. Med det andra begreppet, 
systemförändrande, menas att man vill åstadkomma grundläggande 
systemförändringar i samhället och genom detta förändra män och 
kvinnors villkor. Den systemförändrande modellen har dock inte fått lika 
stort genomslag.83 

Det är väsentligt att vara medveten om och hur ens arbete som 
planerar hindrar eller skapar möjligheter för olika människor, aktiviteter 

                                                           
79 Regeringskansliet, e, Hämtat 11/5- 2012 
80 Larsson och Jalakas, (2008), s. 69 
81 Berger och Forsberg (2005), s. 33 
82 Friberg, (1997), s. 27 
83 Larsson och Jalakas, (2008), s. 38 

och verksamhetsformer.84 Friberg menar att i varje granskning av en 
plan och förarbete av en plans upprättande ska följande frågor försöka 
besvaras: ”Har kvinnor och män samma villkor? Vems intresse gynnas 
av just denna lösning?”85 Har dessa frågeställningar ställs i de 
granskade dokumenten? 

2.2.3 De mjuka värdena tappas bort 

Larsson och Jalakas menar att planeringen ofta präglas av ett tekniskt 
förhållningssätt. Vardagslivet, lyfts sällan fram utan det är oftast frågor 
angående till exempel trafik, buller, miljö, näringslivsfrågor och handel 
som behandlas.86 Det är genom vardagslivet som planeraren kan 
synliggöra kvinnors traditionella erfarenhetsvärld, som annars lätt 
glöms bort.87 Som nämndes i inledningen och begreppsutredningen är 
mjuka värden, såsom jämställdhet, svåra att fastställa i siffror till 
skillnad från hårda värden.88 Eftersom de mjuka värdena är mer 
abstrakta och svårdefinierade än hårda värden bortser myndigheter, 
företag och förvaltningar ofta från de mjuka värdena.89 

Friberg och Larsson har i deras rapport Att bedriva jämställdhet med 
kommunal översiktsplanering gjort en enkätundersökning där de frågat 
vilka områden som de intervjuade planerarna ansåg som 
”kvinnofrågor”. Områden som fysisk infrastruktur, till exempel 
godsterminaler, hamnar, trafikrondeller, industriområden, nationellt och 
internationellt vägnät med mera kom då inte upp i kommentarerna om 
jämställdhet. Friberg och Larsson menar att dessa frågor måste ha ett 
jämställdhetsperspektiv, fysisk infrastruktur är en jämställdhetsfråga 
och måste således behandlas som en sådan.90 
                                                           
84 Berger och Forsberg (2005), s. 33 
85 Friberg, (1997), s. 27 
86 Dymén för Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 25 
87 Larsson och Jalakas, (2008), s. 82 
88 Hedström och Svensson, (2003), s. 54 
89 Kiruna Kommun, (2006), s. 3 
90 Friberg och Larsson, (2000), s. 83- 84 
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2.2.4 Outtalat eller uttalat 

Det kan vara så att jämställdhetsperspektivet i transportplaneringen inte 
nämns uttalat utan outtalat. Till exempel är trygghet och satsning på 
kollektivtrafik områden som är omnämnda i den inhämtade litteratur 
som steg till ett mer jämställt samhälle. 

När det gäller frågor som rör jämställdhet och planering är trygghet och 
säkerhet i det offentliga rummet det område som fått störst 
uppmärksamhet. Detta har en tydlig koppling till det fjärde 
jämställdhetsmålet som lyder: ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.”91 

Att trygghet påverkar jämställdhetsarbetet positivt menar bland annat 
Friberg, Brusman, och Nilsson92 samt Carina Listerborn, lektor och 
professor i stadsbyggnad.93 Även Louise Eriksson, FM/doktorand i 
psykologi, och Jörgen Garvill, docent vid Umeås universitet har samma 
uppfattning. De anser också att en tryggare trafikmiljö är ett område 
inom transportsektorn och inom stadsplanering som från politiskt håll 
uppmärksammas som betydelsefullt för jämställdhetsarbetet.94 

Eftersom män och kvinnors resvanor skiljer sig åt, bland annat genom 
att kvinnor inte har samma tillgång till bil som män och åker därför mer 
kollektivtrafik. Om fler kvinnor hade bil skulle det bli mer jämställt men 
knappast hållbart ur miljösynpunkt. Möjligheterna till att kombinera 
cykel, alternativt fötter, och i vissa fall bil med kollektivtrafiken bör 
istället förbättras.95 Bengt Holmberg, professor i kollektivtrafik vid 
Institutionen för Teknik och Samhälle vid Lunds universitet, samt 
                                                           
91 Larsson och Jalakas, (2008), s. 43 
92 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 32 
93 Listerborn, (2002), s. 18 
94 Eriksson och Garvill, (2003), s. 9, 24 
95 Larsson och Jalakas, (2008), s. 120-121 

Statens väg- och transportforskningsinstitut anser att en välfungerande 
kollektivtrafik bidrar till att öka jämställdheten bland annat, som nämnts 
tidigare, på grund av att män i allmänhet har större tillgång till bil än 
kvinnor.96 Det är inte bara kvinnor som gynnas av ökad trygghet och 
förbättrad kollektivtrafik, även män gynnas. Men kvinnor reser i större 
utsträckning än män med kollektivtrafik. Dessa åtgärder kan därför ses 
ha en större angelägenhet för kvinnor.97  Detsamma gäller för trygghet 
då kvinnor uppskattar satsningar på trygghet i större uträckning än 
män. I detta arbeta tas dock inte hänsyn till huruvida de granskade 
dokumenten outtalat arbetar för ett jämställt transportsystem utan bara 
huruvida begreppen jämställdhet och jämlikhet nämns explicit.  

2.2.5 Fysisk representation 

Transportsektorn är klart mansdominerad, både på myndighetsnivå 
som inom branscher och intresseorganisationer.98 Detta kan bland 
annat läsas i Vägverkets rapport RES JÄMT– Tankar kring ett jämställt 
transportsystem.99 I Stockholms Länsstyrelses rapport BoJämt Om 
jämställdhet i fysisk planering kan dock läsas att detta håller på att 
förändras. Under de senaste 10-15 åren har fler kvinnor sökt sig till 
planerarkåren och byggbranschen vilket har gjort att sociala faktorer 
behandlas med större respekt.100 Det är även väsentligt att se till att 
kvinnor är representerade i kunskapsunderlag till planeringsprocesser 
för att få in genusperspektivet.101 

Räcker det med att fler kvinnor arbetar i olika myndigheter och verk, 
företag och organisationer inom transportsektorn och på så sätt gynna 
den kvalitativa jämställdheten? I rapporten RES JÄMT- Tankar kring ett 

                                                           
96  Hydén (red), (2008), s. 243 
97  Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 32 
98  Eriksson och Garvill, (2003), s. 13 
99 Bull, Svensson-Smith, (2005), för Vägverket, s. 4  
100 Dymén för Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 26 
101 Larsson och Jalakas, (2008), s. 86 
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jämställt transportsystem kan läsas att det eventuellt skulle kunna bryta 
inrotade strukturer men att fler kvinnor på ledande roller inte är någon 
garanti för ökad jämställdhet men att det skulle påverka till viss del.102 
Detta menar även bland annat Nätverket för kvinnor i 
transportpolitiken103 samt Larsson och Jalakas. 

Larsson och Jalakas menar, liksom Vägverket, att fler kvinnor inte 
automatiskt innebär mer jämställdhet eftersom även kvinnor är fast i 
samhällets strukturer. Genusvetenskap följer inte med på grund av det 
biologiska könet kvinna. Jämställdhet är heller inte något som bara 
kvinnor skall ta hand om.104 Det krävs således mer än bara fysisk 
representation, bland annat kunskap och kompetens samt verktyg för 
att få in jämställdhetsperspektivet i planeringen. 

2.2.6 Kunskap och kompetens 

Det finns ett glapp mellan teorin och praktiken- vi talar om jämställdhet 
och planering men hur skall det genomföras?105 Larsson och Jalakas 
menar att studier har visat att det är vanskligt att överföra Sveriges 
allmänna jämställdhetsmål i det praktiska planeringslivet.106 Brusman, 
Friberg och Nilsson anser att svårigheten att överföra mål kring 
jämställdhet även gäller trafikplanering. De anser att det har gjorts lite 
forskning på jämställdhet kopplat till transportområdet vilket gör att det 
saknas kunskap om hur målen rent praktiskt ska förverkligas.107 Enligt 
VTI, Statens väg- och forskningsinstitut, finns det även för lite kunskap 
om och hur kommuner behandlar genusdimensioner i sin översikts- och 
detaljplanering.108 

                                                           
102 Bull och Svensson-Smith, (2005), för Vägverket, s. 4 
103 Nätverket för kvinnor i transportpolitiken, (2010), s.12 
104 Larsson och Jalakas, (2008), s. 27-28, 44 
105 Fainstein och Servon, (2005), s. 67 
106 Larsson och Jalakas, (2008), s. 9 
107 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 113 
108 Dahl och Henriksson, (2010), s. 13 

Detta menar även Larsson och Jalakas samt Helén Lundqvist, utredare 
i jämställdhetsfrågor på kommunförbundet109 som menar att 
jämställdhet framförallt är en fråga om kunskap. Det är viktigt att förstå 
vad integrering av jämställdhet i planering innebär och vilka 
konsekvenser det får för planeringsprocessen. Ett kunskapsunderlag 
bör utvecklas som varje enskilt planeringsarbete bygger på.110 När det 
gäller fysisk planering anser Boverket i rapporten Jämna steg: 
checklista för jämställdhet i fysisk planering att jämställdhetsarbetet 
bland annat innebär att belysa och likställa kvinnor och mäns 
kunskaper, värderingar och önskemål, det gäller även att kartlägga 
möjliga konsekvenser av genomförandet av planerna.111  

Trots goda ambitioner präglas många rapporter om jämställdhet av 
problemet att klargöra vad integrering av jämställdhet i planering 
innebär.112 För att uppnå ett jämställt transportsystem krävs ett 
utvecklingsarbete med avseende på både kompetens och rutiner. 
Nätverket för kvinnor i transportpolitiken ger i sin rapport Jämställdhet i 
infrastrukturplaneringen – en utvärdering rekommendationer för 
framtida infrastrukturprojekt. De anser bland annat att det är av central 
betydelse att klargöra var någonstans i planeringsprocessen för 
transportinfrastruktur som jämställdhet bör beaktas och hur detta ska 
ske. Deras slutsatser är bland annat att jämställdhetsmålet bör tas upp i 
ett tidigt skede i planeringsprocessen samt att tydliga 
effektbedömningar skall göras vid planering och prioritering av 
infrastrukturåtgärder.  

Nätverket för kvinnor i transportpolitiken menar liksom de tidigare 
nämnda att det saknas tillräckligt med kompetens kring hur 
jämställdhetsmålet ska appliceras i den konkreta planeringen. 
Rapporten Jämställdhet i infrastrukturplaneringen – en utvärdering 
                                                           
109 Lundqvist, (1998), s. 24 
110 Larsson och Jalakas, (2008), s.14 
111 Andersson, Gylling, Zweigbeck von, för Boverket, (2006), s. 3 
112 Larsson och Jalakas, (2008), s. 37 
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rekommendationer lyfter problematiken att redovisning av hur delmålet, 
från 2001 om jämställdhet har vägts in i valet av de olika föreslagna 
investeringarna saknas. Det saknas även kunskap i vilket underlag som 
har legat till grund för bedömning av effekter eller för prioriteringen av 
vilka investeringar som ska tas med i planen. Nätverket för kvinnor i 
transportpolitiken menar att när det gäller jämställdhetsperspektiv i 
infrastrukturplaneringen saknas jämställdhetsperspektivet helt då det 
handlar om vilka investeringar som väljs och varför.113  

Birgitta Andersson,114 Larsson och Jalakas anser också att arkitekter, 
planerare och ingenjörer behöver mer genuskompetens115 Att det 
saknas kunskap och kompetens bland de aktörer som deltar i 
framtagandet av åtgärdsplaner för investeringar i transportinfrastruktur 
menar även Nätverket för kvinnor i transportpolitiken.116 Friberg och 
Larsson anser i deras rapport Steg framåt Strategier och villkor för att 
förverkliga genusperspektivet i översiktlig planering att genus- och 
jämställdhetsperspektiv inte ägnas stor uppmärksamhet i de 
sammanhang där planerare utbyter erfarenheter och införskaffar ny 
kunskap. Det finns inte heller någon enighet hur detta ska tolkas eller 
omsättas i praktiken.117  

 

 

 

 

                                                           
113 Nätverket för kvinnor i transportpolitiken, (2010), s.12-13, 26 
114 Persson, Hämtat 17/3-2012 
115 Larsson och Jalakas, (2008), 73 
116 Nätverket för kvinnor i transportpolitiken, (2010), s. 25-26 
117 Friberg och Larsson (2002), s. 12 

2.2.7 Verktyg 

I rapporten BoJämt Om jämställdhet i fysisk planering kan läsas att 
fysisk representation, kunskap och kompetens inte räcker, det saknas 
även verktyg och erfarenheter för att intrigera de jämställdhetspolitiska 
målen i det kommunala och regionala arbetet med fysisk planering.118 
För att ta reda på vad som kan göras för att intrigera 
jämställdhetsarbetet presenteras i denna del därför ett antal verktyg. I 
uppsatsens avslutning återkopplas sedan om något av de granskade 
dokumenten redogör för användningen av dessa verktyg. 

Som nämns i metodkapitlet har flera rapporter tagits fram för att nå de 
transportpolitiska målen, bland annat Checklista för jämställdhet i fysisk 
planering, Genusperspektiv på utveckling av kollektivtrafiken och 
Jämna Steg: checklista för jämställdhet i fysisk planering. I dessa 
rapporter föreslås bland annat checklistor.  

Ett problem med checklistor är dock att saker som inte står med på 
listan lätt glöms bort. Det finns också en fara i att sakerna på listan 
kryssas i utan vidare reflektion av hur den används.119 Detta anser även 
Larsson och Jalakas då de menar att checklistor inte utmanar de 
mekanismer i planeringen som vidmakthåller och skapar 
ojämställdheten. Larsson och Jalakas anser därför att checklistor inte 
är ett lämpligt verktyg att använda sig av vid arbetet med 
jämställdhet.120 Checklistor kan hjälpa till att sätta jämställdhet på 
agendan samt bidra till att skapa ett nytt handlingsmönster men inte 
ersätta utbildning och internt utvecklingsarbete.  

 

                                                           
118 Dymén för Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 8, 12 
119 Levin och Faith-Ell, för VTI, (2011), s. 76, 78 
120 Larsson och Jalakas, (2008), 153 
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Ett annat verktyg som finns är sociala konsekvensbeskrivningar som 
kan vara ett redskap för att hjälpa till att se vilka konsekvenser som blir 
av ett visst projekt. Det finns då möjlighet att se om till exempel vissa 
grupper missgynnas eller påverkas och då fundera på hur detta skulle 
kunna vägas upp genom att kompensera dem på något sätt.121  

Boverket nämner i deras rapport Jämna steg: checklista för 
jämställdhet i fysisk planering även Nyckeltal som ett verktyg att 
använda i ett jämställdhetsarbete. Nyckeltal mäter rätt saker och 
samma saker över tiden och används för att avläsa om en organisation 
lever upp till sina egna verksamhetsmål och för att kunna göra 
jämförelser mellan organisationer.122 

Genusforskare har gett kritik på att planeringens kunskapssyn ofta är 
könsneutral. Könsneutralitet innebär ofta att det är den manliga normen 
som gäller.123 Det finns då en risk att kvinnor och deras erfarenheter 
osynliggörs.124 Länsstyrelsen i Stockholm menar i rapporten BoJämt 
Om jämställdhet i fysisk planering att det är relevant att 
uppmärksamma mäns och kvinnors olika livssituation för att veta vem vi 
ska planera för.125 Könsuppdelad statistik är ett sätt att lyfta män och 
kvinnors olika och lika erfarenheter. I rapporterna Jämna steg: 
checklista för jämställdhet i fysisk planering126 samt BoJämt Om 
jämställdhet i fysisk planering nämns könsuppdelat statistik som en 
metod att använda för ta reda på eventuella skillnader mellan män och 
kvinnor.127   

 

                                                           
121 Levin och Faith-Ell, för VTI, (2011), s. 76, 78-79 
122 Andersson och Gylling, Zweigbeck von, för Boverket, (2006), s. 8-9 
123 Friberg (red.), Larsson, (2005), s. 222 
124 Larsson och Jalakas, (2008), 73 
125 Dymén för Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 28 
126 Andersson, Gylling och Zweigbeck von, för Boverket, (2006), s.8 
127 Länsstyrelsen Stockholms län, (2008), s. 29 

Vid könsuppdelad statistik bör det föras en diskussion om vad 
eventuella skillnader beror på för att motverka att statistiken inte 
befäster könsrollerna. Vilka bakomliggande strukturer spelar in? Det 
krävs att nya frågor ställs som är utanför ramen för de traditionella 
undersökningsmetoderna för att planera för jämställdhet.128 Det är 
väsentligt att tänka på att statistiken visar dagens situation inte 
morgondagens. Statistiken bör inte ses som en oföränderlig situation 
utan en verklighet som kan påverkas. Genom att analysera orsakerna 
till den eventuella skillnaden mellan män och kvinnor finns det möjlighet 
att se vilka förändringar som måste till för att jämställdhetsmålen skall 
uppnås.129 

Alla erfarenheter skall ges lika värde i planeringsprocessen. 
Medborgardialog eller trygghetsvandringar är exempel på processer 
där allas erfarenheter görs tydliga.130 Planerare bör lyssna på 
medborgarna och deras erfarenheter, det vill säga bli mer 
kommunikativa. Kommunikativ planering handlar om kommunikation 
med medborgarna och bygger på invånarnas kunskaper och 
erfarenheter som sedan ska vara grunden för planeringen. Planeringen 
bör således ske med medborgarna och inte för medborgarna.131  

Tidigare i texten nämndes att ett mjukt värde ofta inte går att mäta.132 
Nätverket för kvinnor inom transportpolitiken menar i sin rapport 
Jämställdhet i infrastrukturplaneringen- en utvärdering att det faktiskt 
finns existerande metoder som gör det möjligt att beräkna den 
samhällsekonomiska nyttan av investeringar i infrastrukturen för kvinnor 
respektive män. Det finns till exempel en trafikprognosmodell som 
kallas jämställdhets-Sampers.133 
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På frågan hur riksdagen och regeringen skall kunna mäta om målen 
uppfylls svarar de att arbetet med att utveckla indikatorer och 
mätmetoder för tillämpning av målen fortsätter.134 De menar att detta 
särskilt gäller för funktionsmålet för tillgänglighet, det vill säga inkluderat 
jämställdhet, där de anser att en utveckling är nödvändig. Förslagen på 
indikatorer och återrapportering föreslås tas fram i nära samverkan 
med relevanta aktörer. De skriver även att det behövs fler riktlinjer för 
hur målen skall tillämpas praktiskt. SIKA, Statens Institut för 
Kommunikationsanalys, menar också att det behövs utvecklade allmänt 
användbara indikatorer eftersom det fortfarande är svårt att bedöma 
graden av måluppfyllelse. 

I de transportpolitiska målen från 2009 föreslås effektbedömning 
eftersom det kan ge en rättvisande bild av vad en åtgärd leder till, 
möjliggör sakliga jämförelser mellan olika alternativ, är öppen med sina 
förutsättningar och begränsningar, innehåller relevanta 
känslighetsanalyser och är tydligt och klart dokumenterad. I de 
transportpolitiska målen från 2009 står det även att det på ett 
systematiskt sätt, i en samlad effektbedömning, skall beskrivas hur en 
åtgärd bidrar till att uppfylla olika transportpolitiska delmål.135 

Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom den europeiska 
deklarationen, CEMR- deklarationen, och uppmanar kommuner, 
landsting och regioner att underteckna. Förkortningen CEMR står för 
The Council of European Municipalities and Regions. CEMR- 
deklarationen är ett verktyg för att intrigera jämställdhetsperspektivet i 
det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Detta 
för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män på lokal- och 
regional nivå. Det är i vardagen som ojämställdhet vidmakthålls eller 
jämställdhet skapas, det är därför, genom sin närhet till invånarna, som 
kommuner, landsting och regioner kan medverka till beslut som främjar 

                                                           
134 Regeringskansliet, d, Hämtat 11-/5-12 
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jämställdhet och påverkar medborgarnas vardag. Deklarationen antogs 
av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006.136 Västra 
Götalandsregionen har undertecknat CEMR- deklarationen. Av de åtta 
granskade kommunerna har två undertecknat CEMR- deklarationen, 
nämligen Göteborgs kommun och Lerums kommun.137  

2.2.8 Uppföljning av de transportpolitiska målen 

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet inom transportpolitiken som 
bildades 1 april 2010. Myndighetens uppdrag är bland annat att förse 
beslutsfattare inom transportpolitiken med goda och relevanta 
kunskapsunderlag och på regeringens uppdrag granska, analysera, 
följa upp och utvärdera föreslagna och genomförda åtgärder. Till deras 
arbetsuppgifter hör även att analysera transportpolitikens omvärld och 
dess framtida förutsättningar samt ansvara för officiell statistik inom 
områdena transporter och kommunikationer.138 

Trafikanalys har i sin rapport Uppföljning av de transportpolitiska målen 
från 2011 redovisat hur de transportpolitiska målen från 2009 uppfylls 
inom transportsektorn. Trafikanalys konstaterar att män och kvinnors 
användande av transportsystemet och deras trafikbeteende skiljer sig 
åt men de tycks se en början till en trend mot mindre skillnader i att 
kvinnors lokala arbetsmarknader under se senaste åren börjat växa 
ikapp männens. I rapporten Uppföljning av de transportpolitiska målen 
står det även att statliga myndigheter inom transportområdet under 
många år har bedrivit ett arbete med att ta fram förslag på indikatorer 
och etappmål för de delområden som omfattas av det föreslagna 
funktionsmålet om tillgänglighet. SIKA, Statens Institut för 
Kommunikationsanalys, anser att det fortfarande är vanskligt att 

                                                           
136 Sveriges Kommuner och Landsting, Hämtat 17/4-12 
137 Feministiskt initiativ, (2012), s. 10-11 
138 Trafikanalys, Hämtat 7/4- 2012 
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bedöma graden av måluppfyllelse inom transportområdet på grund av 
bristen på utvecklade allmänt använda och accepterade indikatorer.  

Trafikanalys menar liksom, riksdagen och regeringen, att det behövs 
mer avancerade mått över inflytande och behov om det verkligen skall 
kunna gå att mäta hur målen uppfylls. De skriver att sådana mått är 
under utveckling av bland annat Trafikverket. Trafikanalys tror att det 
troligen kommer ta ett flertal år innan tillräckligt beprövade metoder för 
att säkert kunna säga något om transportpolitikens effekter på 
jämställdheten i samhället.139  

Sammanfattningsvis tycks indikatorer, enligt bland annat Trafikanalys, 
SIKA samt riksdagen och regeringen, vara något som saknas för att 
kunna fastsälla huruvida jämställdhet beaktas eller inte.  

2.2.9 Jämställdhetsaspekten är bristfällig i översiktsplanering 

Holmberg, har granskat 13 stycken översiktsplaner i Sverige från 13 
medelstora städer. Han har då lagt märket till att begreppet hållbarhet 
ofta nämns men utan att definieras. I hållbarhetsbegreppet ingår inte 
bara ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet utan även social 
hållbarhet.140 Inom social hållbarhet ryms jämställdhet och för att skapa 
ett socialt hållbart samhälle är jämställdhet en viktig aspekt. Social 
hållbarhet är, liksom mjuka värden svårt att mäta.141 Holmberg menar 
att de översiktsplaner han har granskat ofta inte nämner jämställdhet 
explicit men det kan anas att det är underliggande mål. Till exempel 
när, som nämnts tidigare, god tillgång till kollektivtrafik och trygghet tas 
upp.142  

                                                           
139 Brandén Klang, Bångman, Holmer, Melkersson, Sandberg, Wiklund och Östlund, för 
Trafikanalys, (2011), s. 10, 61 
140 Holmberg, (2008), s. 7, 18, 22, 27 
141 Riksdagen, (2010), s. 53 
142 Holmberg, (2008), s. 7 

Anledningen till att de granskade översiktsplanerna inte nämner 
jämställdhet i större grad kan vara att det finns föreställning om att 
jämställdhet hör hemma på en mer detaljerad planeringsnivå. 
Jämställdhetsfrågorna förläggs ofta till det som utgör kvinnors 
traditionella ansvarsområden såsom bostaden, hemmet och den privata 
sfären. Jämställdhetsarbetet förläggs då ofta till detaljplaneringen. Alla 
planeringsnivåer är viktiga för att öka jämställdheten men det är särskilt 
viktigt att koppla jämställdhetsfrågorna till vidare planeringsnivåer och 
den offentliga sfären.143 

Att jämställdhetsaspekten i översiktsplaner behandlas av få kommuner 
menar även Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad144 
samt Larsson och Jalakas.145 Att jämställdhetsaspekten är bristfällig i 
kommunernas översiktsplan menar sammanfattningsvis både 
Holmberg, Listerborn, Larsson och Jalakas, men hur ser det ut i Västra 
Götalands regionplaner och kommunernas dokument, behandlar de 
jämställdhet bättre där?  

 

 

 
  

                                                           
143 Larsson och Jalakas, (2008), s. 109 
144 Listerborn, (2002), s. 36 
145 Larsson och Jalakas, (2008), s.152 
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GRANSKNING 
I detta kapitel redovisas först i text om och hur jämställdhet behandlas 
och om detta är kopplat till jämställdhetsmålet samt om eventuella 
verktyg används i jämställdhetsarbetet. Efter detta sammanfattas 
granskningen i form av en matris för att göra granskningen mer 
detaljerad och överskådlig. Som nämndes i metodkapitlet, är matrisen 
och granskningen gjord med hjälp av fyra följande punkter:  

 

 Jämställdhet 
 Jämlikhet 
 Transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv 
 Verktyg 

 
De överstående punkterna granskas och bedöms enligt följande skala:  

 
-      nämns och diskuteras inte i planen 
 
(+)   nämns men diskuteras inte 

+     nämns och diskuteras kortfattat 

++  diskuteras och analyseras146 

Först granskas de regionala dokumenten följt av de kommunala 
dokumenten. 
                                                           
146 Sandström, (2004), s. 376 
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3.1 HUR BEHANDLAR VÄSTRA 
GÖTALANDSREGIONEN JÄMSTÄLLDHET I DE 
REGIONALA PLANERNA? 

De regionala planerna som granskas är:  

 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) 
  Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 

2010–2021  
 Vision Västra Götaland - Det goda livet  
  Västsvenska paketet 

Se bild 2 nedan som visar vart i Sverige Västra Götaland ligger.                    

 

Bild 2. Västra Götaland i Sverige 
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3.1.1 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) 

Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen (K2020) är som tidigare 
nämnts antagen 2009. 

 I dokumentet behandlas varken jämställdhet, jämlikhet eller de 
transportpolitiska målen explicit. Planen presenterar inte heller verktyg 
för hur de arbetar med jämställdhet. 

3.1.2 Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2010–2021 

Planen är antagen 2010. I planen kan läsas att en rad utredningar 
bland annat om jämställdhet har varit vägledande för vilka åtgärder som 
har kunnat inrymmas i planen. Planen nämner även att kollektivtrafiken 
fyller en mycket betydande roll när det gäller att anpassa 
transportsystemet efter olika resenärers behov och därmed skapa ett 
mer jämlikt transportsystem. I planen lyfts det transportpolitiska målet; 
”Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.” Män och kvinnors skilda 
transportbehov beskrivs. I planen kan även läsas att i 
planeringsprocessen har det varit en medveten strategi att arbeta på ett 
mer jämställt sätt. Diskussionerna kring detta har dokumenterats och 
planförfattarna menar att ett jämställt transportsystem fått ett större 
utrymme i deras samtal jämfört med tidigare.147 

I planen nämns således jämställdhet och det transportpolitiska målet 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Inga verktyg eller konkreta förslag 
på tillvägagångssätt presenteras dock.  

 

                                                           
147 Västra Götalandsregionen, (2010), s. 7, 25 

3.1.3 Vision Västra Götaland - Det goda livet  

Vision Västra Götaland - Det goda livet, är som tidigare nämnts 
antagen 2005. I dokumentet kan läsas att jämställdhet är ett utav fyra 
perspektiv som skall genomsyra all verksamhet. Det innebär bredare 
perspektiv och större möjligheter till nytänkande och utveckling genom 
att ta till vara på resurser hos både kvinnor och män. I varje 
utvecklingsarbete ska alla insatser analyseras och beskrivas både 
utifrån ett kvinnoperspektiv och ett mansperspektiv. Viktiga inslag i 
visionen är:  

 ”Den könsuppdelade arbetsmarknaden är bruten och likaså de 
könstraditionella yrkes- och utbildningsvalen. 

 En jämställd maktstruktur i såväl näringslivet som offentlig 
verksamhet och i politiken. 

 Hälsan är lika god hos både kvinnor och män.  
 En region utan mäns våld mot kvinnor och där kvinnor inte är 

utsatta. 
 Kvinnor och män har lika lön för lika och likvärdigt arbete.”  

I Vision Västra Götaland- Det goda livet kan även läsas att ett näringsliv 
som använder utvecklingskraften i en jämställd och mångkulturell 
arbetsmarknad är något att sträva efter. Kompetensutveckling ska vara 
tillgänglig för alla och ska gå att kombinera med annan verksamhet i 
lättillgängliga lärmiljöer. Detta på ett sätt som främjar bland annat 
jämställdhet.148 

Begreppet jämställdhet behandlas således men inga konkreta förslag 
huruvida jämställdhet skall främjas nämns eller verktyg presenteras. 
Inte heller de transportpolitiska målen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv.  

                                                           
148 Västra Götalandsregionen, (2005), s. 2-3, 8, 11-12 
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3.1.4 Västsvenska paketet 

I Västsvenska paketet från 2010 står det att ett jämställt 
transportsystem är ett bland andra mål som avtalsparterna, 
Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Göteborgs 
Stad och Göteborgsregionens kommunalförbund har. De 
transportpolitiska målen beskrivs, och då också delar av 
jämställdhetsaspekten. Det står även att de transportpolitiska målen 
ligger till grund för Trafikverkets arbete och i både instruktion och 
regleringsbrev hänvisas det till Trafikverket. En utav Trafikverkets 
uppgifter är att ”Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås.” Västsvenska paketet beskriver att jämställdhet är ett 
utav de generella perspektiv som Vision Västra Götaland- Det goda 
livet strävar efter. 

I planen kan även läsas att Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att 
jämställdhet mellan könen främjas, vilket innebär att både kvinnors och 
mäns resebehov tillgodoses. Grundläggande förutsättningar och 
strategi för Halland är bland annat jämställdhet mellan kvinnor och 
män, detta för att nå deras vision Halland – Bästa livsplatsen. 
Göteborgs stad tror på en modern transportfilosofi där utgångspunkten 
av ett hållbarhetsperspektiv ger förutsättningar för nya sociala 
rörelsemönster som är mer jämlika.149 

Jämställdhet behandlas således i planen. De transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv nämns men inga konkreta strategier för hur 
jämställdhetsperspektivet skall realiseras eller några verktyg beskrivs. 

 

 

                                                           
149 Trafikverket, (2011), s. 6, 16, 18-19, 21, 26  

3.1.5 Sammanfattning av granskning, regionala dokument 

Efter att ha läst de regionala planerna fås uppfattningen att 
jämställdhetsperspektivet anses viktigt på regional nivå då tre av fyra 
planer beskriver jämställdhet som en central fråga som borde tas 
hänsyn till och sträva efter. Inga konkreta förslag på genomförandet av 
målen presenteras i någon utav planerna, vilket inte är konstigt då 
regionplaner tenderar att vara övergripande. Kollektivtrafikprogram för 
Göteborgsregionen (K2020) är den enda planen som inte behandlar 
jämställdhet, jämlikhet eller de transportpolitiska målen. Två av de fyra 
dokumenten nämner jämställdhetsaspekten i de transportpolitiska 
målen, Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2010–2021 och Västsvenska paketet. Att dokumentet Regional plan för 
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010–2021 nämner de 
transportpolitiska målen är inte förvånande då planen är framtagen på 
uppdrag från regeringen. Vision Västra Götaland- Det goda livet 
nämner inte de transportpolitiska målen vilket kan bero på att planen 
inte enbart är en trafikplan, vilket de andra planerna är. Se matrisen 
nedan för en mer detaljerad och överskådlig bild över resultatet av 
granskningen.  

Både på nationell- och regional nivå ges alltså riktlinjer och vikten av att 
arbeta med jämställdhet beskrivs. Efter denna granskning har således 
forskningsfrågan, hur behandlar Västra Götalandsregionen jämställdhet 
i de regionala planerna? besvarats. 
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Bild 3. Matris, regional nivå 
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3.2 HUR BEHANDLAR KOMMUNERNA 
JÄMSTÄLLDHET I DERAS TRAFIKPLAN, 
ÖVERSIKTSPLAN OCH JÄMSTÄLLDHETSMÅL? 

Efter att ha granskat hur de regionala planerna behandlar jämställdhet 
och jämlikhet och hur det är kopplat till trafikplanering och de 
transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv undersöks i detta 
kapitel de kommunala dokumenten. Följande kommuner granskas: Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille samt Öckerö. Se 
bild 3 nedan var kommunerna ligger i Västra Götaland samt bild 4 som 
visar kommunernas förhållande till varandra.                                   

                           
Bild 4. Kommunerna i Västra Götaland 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Bild  5. Kommunernas förhållande till varandra 
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3.2.1 Ale kommun 

Ale kommun har en trafikplan som antogs av kommunfullmäktige 28 
november 2011.  

Trafikplanen nämner varken jämställdhet eller jämlikhet explicit.  

Ales översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2007.  

De nämner inte jämlikhet i översiktsplanen men i planen kan läsas att 
ett mål som de har för kommunen är ”Mångfald och jämställdhet”.150 Ale 
kommun beskriver inte konkret hur de ska uppnå målet och inget om 
jämställdhet kopplat till trafikplaneringen eller de transportpolitiska 
målen i deras översiktsplan. Inte heller verktyg presenteras. 

Ales kommun har inga egna jämställdhetsmål som de följer i sin 
planering.  

 

3.2.2 Göteborg kommun 

Göteborgs kommun har ingen aktuell trafikplan över kommunen.  

Översiktsplanen för Göteborgs kommun antogs den 26 februari 2009. I 
översiktsplanen står det att visionen för Göteborgs kommun är att 
skapa en långsiktig hållbar tillväxt med bland annat fördjupad 
jämställdhet. Kommunen menar att mångfald har många namn och 
jämställdhet är ett utav dem. Utökad och förbättrad kollektivtrafik bidrar 
till mer jämlika förhållanden. Göteborgs kommunfullmäktige har 
formulerat fem mål för kommunens folkhälsoarbete. Ett utav dem lyder: 

                                                           
150 Ale kommun, (2011), s. 136 

”Jämlikhet i hälsa- jämlika villkor mellan befolkningsgrupper, mellan 
kvinnor och män samt mellan olika boende miljöer.”151  

Vägverket har pekat ut ett antal vägar som bör värnas bland annat för 
att vägens funktion skall skyddas avseende ett jämställt 
transportsystem.152 Göteborgs kommun skriver i 
konsekvensbeskrivningen att satsningar på ökad pendling kan minska 
jämställdheten mellan de som arbetar nära hemmet och de som 
pendlar långt. De skriver också att idag är det övervägande män som 
pendlar längre sträckor. I översiktsplanen kan läsas att ”vikten av att få 
dagen att gå ihop” ofta anses förknippat med ett 
jämställdhetsperspektiv. Översiktsplanens intentioner är att bygga i den 
redan byggda staden där kollektivtrafiken är väl utvecklad och 
avstånden korta. Detta bidrar till att män och kvinnor lättare kan fördela 
vardagsarbetet på ett jämnare sätt. I översiktsplanen kan även läsas att 
det finns en nackdel med regionförstoring då det kan öka en ojämn 
fördelning mellan män och kvinnor när det gäller hemarbete och resor. 
De skriver också att en ökad satsning på kollektivtrafik är bra ur ett 
jämställdhetsperspektiv då kvinnor i mindre uträckning har tillgång till 
bil.153 

I översiktsplanen står således relativt mycket om jämställdhet, i 
jämförelse med de andra kommunerna. De nämner dock inte de 
transportpolitiska målen utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller redogör 
för hur de konkret skall arbeta för jämställdhet. Göteborgs kommun 
nämner heller inga verktyg. 

De mål angående jämställdhet som Göteborgs kommun följer när de 
planerar heter Mål- och inriktningsdokument för Byggnads- Fastighets- 
och Trafiknämnden i Göteborg. Dokumentet arbetades fram under 

                                                           
151 Göteborg kommun, (2009), Del 1, s. 49, 84, 87, 90 
152 Göteborg kommun, (2009), Del 3, s. 74 
153 Göteborg kommun, (2009), Del Konsekvensbeskrivning, s. 20, 36, 65 
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hösten 2011. Där står att nämnderna ska arbeta med jämställdhet 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ett aktivt engagemang och ansvar 
på ledningsnivå är förutsättningar för ett framgångsrikt 
jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbetet ska integreras i styrning av 
organisationen, verksamhetsplanering, budget, uppföljning och 
utvärdering. I dokumentet kan även läsas att förvaltningarna 
regelmässigt ska använda könsuppdelad statistik vid upprättandet av 
tjänsteutlåtanden och andra underlag och rapporter. Det står även att 
Göteborgs kommun har en modern transportfilosofi där utgångspunkten 
är ett hållbarhetsperspektiv som ger förutsättningar för nya och mer 
jämlika sociala rörelsemönster. Genom varierad bebyggelse och olika 
upplåtelseformer skall byggnads-, trafik- och fastighetsnämnderna 
verka för att Göteborgssamhället ska präglas av jämställdhet, 
integration och respekt för mänskliga rättigheter.154 

De transportpolitiska målen nämns inte i målen om jämställdhet och 
inga konkreta tillvägagångssätt hur kommunen skall arbeta för 
jämställdhet redovisas. Det enda som berör trafikplaneringen är att 
kommunen har en transportfilosofi där utgångspunkten är ett 
hållbarhetsperspektiv som ger förutsättningar för nya och mer jämlika 
sociala rörelsemönster samt att de nämner att trafiknämnden skall 
verka för jämställdhet. 

3.2.3 Härryda kommun 

Härryda kommun har ingen aktuell trafikplan över kommunen. 

Den gällande översiktsplanen för Härryda kommun antogs den 21 
januari 2002. 

                                                           
154 Göteborgs kommun, (2011), s. 3, 12 

 Varken jämställdhet eller jämlikhet nämns explicit i planen. Vilket för att 
inga konkreta förslag presenteras eller verktyg som rör 
jämställdhetsarbetet. 

Härryda har inga speciella jämställdhetsmål kopplat till 
planeringsarbetet. 

3.2.4 Kungälv kommun 

Kungälvs kommun har en trafikplan som antogs av kommunfullmäktige 
15 oktober 2011. 

 Varken jämställdhet, jämlikhet eller de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv nämns explicit i Kungälvs trafikplan. Det gör att 
inga konkreta förslag presenteras för hur de arbetar med jämställdhet 
eller om de använder några av de tidigare nämnda verktygen. 

Däremot nämns begreppen i deras översiktsplan som antogs den 19 
januari 2010. I direktivet för Kungälv kommuns nya översiktsplan lyfts 
att särskilt fokus ska läggas på den sociala dimensionen av 
hållbarhetsbegreppet. Då nämns jämställdhet som ett utav åtta punkter 
som kan definiera ett gott socialt liv. De skriver även att de strävar efter 
en jämlik hälsa.  I översiktsplanen kan även läsas att män och kvinnor 
har olika förutsättningar i vardagslivet men att kommunen bör verka för 
att alla på ett jämställt sätt får samma förutsättningar. Kungälvs 
kommun menar att det är möjligt att genom fysisk planering verka för 
att öka jämställdhet och att det ska ske på ett demokratiskt sätt som gör 
att alla medborgare får möjlighet att påverka och uttrycka sina behov i 
samhället. I översiktsplanen nämns att regeringen formulerat 
folkhälsoarbetets mål på nationell nivå. Utifrån folkhälsomålen har 
Västra Götalandsregionen sedan formulerat regionala mål där 
betoningen lagts på jämlikhet i hälsa och livscykelperspektivet. I planen 
nämns det nationella övergripande jämställdhetsmålet; ”Män och 
kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”.  
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Kungälvs kommun har inom samhällsbyggnadssektorn påbörjat ett 
arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska 
planeringen. Arbetet med att identifiera brister och vidta åtgärder för att 
säkerställa en mer jämställd planering fortgår. I planen står att bland 
annat jämställdhet skall genomsyra allt arbete. I översiktsplanen kan 
också läsas att jämnare levnadsvillkor skapas med en mer 
koncentrerad och sammanhållen bebyggelse i orterna, detta på grund 
av kortare avstånd mellan exempelvis bostaden och arbetsplatsen eller 
mellan bostaden och livsmedelsbutiken eller närhet till kompisar och 
idrottsanläggningar.155 Kommunen nämner också plan och bygglagens 
portalparagraf där jämlikhet nämns ”... bestämmelserna syftar till att, 
med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden...” 

I översiktsplanen kan även läsas att för att skapa en god 
samhällsplanering bör hänsyn tas till den sociala infrastrukturen, det vill 
säga relationen mellan människa samhälle, människa -rum/plats. De 
menar att genom att synliggöra vardagslivet och behov i 
planeringsarbetet kan goda sociala levnadsförhållanden utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv uppnås. Kommunen anser att jämlikhet handlar 
om värderingar och synsätt som behöver utvecklas för att lyckas uppnå 
en rättvis planering som likställer människor med olika bakgrund, kön, 
etc. Vid planering av tillkommande bebyggelse anser Kungälv kommun 
att följande tre punkter bör studeras: 

• ”hur platser används och upplevs 
• vilka som använder platserna 
• olika sociala kvaliteter för platser och dess sammanhang vid 

planering av boendemiljö”  

                                                           
155 Kungälv kommun, (2010), kap. 1, s. 8-11, 18 

Kungälvs kommun skriver också att Trafikverket har ansvar för att 
lämna uppgifter/peka ut vägar som bedöms vara av riksintresse för 
kommunikationsändamål och att vägarna bör skyddas med hänsyn till 
bland annat jämställdhet.156 I konsekvensbeskrivningen i 
översiktsplanen skriver de att vid planering av nya bostäder skall 
hänsyn tas till konsekvenser rörande jämställdhet, socioekonomisk, 
etnisk och åldersmässig integration. Kommunen nämner ägandeform, 
bostadstyper, yttre miljö, kollektivtrafik och offentlig service som 
faktorer som är betydelsefulla för möjligheterna till en mer blandad 
befolkningssammansättning.  

I samma kapitel kan även läsas att socialt hållbar utveckling innebär att 
sträva efter ett samhälle med stabilitet och trygghet, men även förmåga 
till flexibilitet gentemot förändringar i omvärlden. Kommunen menar att 
viktiga aspekter är arbete, sysselsättning och lärande samt 
jämställdhet. Kungälvs kommun anser att insatser som berör de mest 
eftersatta bör prioriteras. Detta för att sträva efter en jämställd hälsa. 
Kungälvs kommun skriver även under rubriken ”Lärdomar och 
erfarenheter” att de har pågående arbeten kring jämlikhetsfrågor. I 
planen redogörs för olika krafter som identifieras som drivande eller 
begränsande. Krafterna grundar sig bland annat på beslut och 
önskemål från politiken som förväntas tas om hand i den översiktliga 
planen. De tar då upp jämställdhet som en drivande kraft.157  

Kungälvs kommun skriver, liksom Göteborgs kommun, relativt mycket 
om jämställdhet i deras översiktsplan. De nämner Trafikverket som 
ansvarig för att lämna uppgifter/peka ut vägar som bedöms vara av 
riksintresse för kommunikationsändamål och att vägarna bör skyddas 
med hänsyn till bland annat jämställdhet. Kommunen nämner dock 
inget om jämställdhet kopplat till transportplaneringen och de 
transportpolitiska målen och inte heller något konkret hur målen skall 

                                                           
156 Kungälv kommun, (2010), kap. 2, s. 9-10, 30 
157 Kungälv kommun, (2010), kap. 3, s. 6, 15 
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uppnås. De tre punkterna, som de anser skall beaktas vid ny 
bebyggelse;  

 ”hur platser används och upplevs 
 vilka som använder platserna 
 olika sociala kvaliteter för platser och dess sammanhang vid 

planering av boendemiljö” 

Detta visar att de har en strategi, om en dock begränsad, för hur de 
skall arbeta för att få in jämlikhetsaspekten i planeringsarbetet.  

Kungälv har en jämställdhetspolicy som reviderades senast den 17 
december 2009.  

De nämner dock inte jämställdhet kopplat till trafikplanering där. Det gör 
att inga konkreta förslag presenteras för hur de arbetar med 
jämställdhet eller om de använder några av de tidigare nämnda 
verktygen. 

3.2.5 Lerum kommun 

Lerum kommun har en trafikplan som antogs av kommunfullmäktige i 
29 augusti 2002.  

Trafikplanen nämner varken jämställdhet eller jämlikhet explicit, vilket 
gör att inga konkreta förslag presenteras för hur de arbetar med 
jämställdhet eller om de använder några av de tidigare nämnda 
verktygen. 

Översiktsplanen över Lerums kommun antogs den 3 juni 2008. I 
översiktsplanen skriver kommunen att deras ambition är ”...att de 
sociala frågorna- jämlikhet, gemenskap, tillgänglighet, meningsfull 
tillvaro, inflytande, integration, utveckling, trygghet - ska genomsyra 

planeringsarbetet.” I planen presenteras ett utav folkhälsomålen; ”Det 
finns ett samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av 
ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet 
och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, 
framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.” 
Lerums kommun har även med jämställdhet som en punkt under 
huvudrubriken social konsekvenser. I planen presenteras riksdagens 
jämställdhetsmål, 2006, och de kommenterar delarna av 
jämställdhetsmålet som översiktsplanen kan påverka.158 

Jämställdhet och jämlikhet nämns. I översiktsplanen nämns dock inte 
jämställdhet kopplat till transportplaneringen och de transportpolitiska 
målen eller några konkreta förslag på hur kommunen skall arbeta för 
jämställdhet. Inga verktyg presenteras. 

Lerum har inga speciella jämställdhetsmål kopplat till planeringsarbetet. 

3.2.6 Mölndal kommun 

Mölndal kommun har ingen aktuell trafikplan över kommunen.  

Den gällande översiktsplanen för Mölndals kommun antogs 29 mars 
2006. Där står att syftet med översiktsplanen är att ”Visioner och 
strategier för att nå ett samhälle som erbjuder jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö skall 
beskrivas.”159 Mölndals kommun skriver att kommunen har upprättat 
mål för frågor om bland annat jämställdhet. I översiktsplanen nämns 
även jämställdhet som ett område att beakta när det gäller hållbar 
bebyggelseplanering.160 Mölndals kommun skriver även att de satsar 
på hästsport, som till viss del är en kvinnlig sport, vilket gör att 

                                                           
158 Lerum Kommun, (2008), s. 93, 198-201 
159 Mölndal kommun, (2006), kap. 2, s. 9 
160 Mölndal kommun, (2006), kap. 4, s. 14, 24 
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satsningen är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv. Satsningen 
innebär utbyggnad av ridstigar och lokalisering av nya stall.161 

Jämställdhet och jämlikhet nämns men således inget om hur Mölndals 
kommun tänker kring jämställdhet kopplat till transportplaneringen och 
de transportpolitiska målen. Mölndals kommun presenterar inte heller 
konkret hur de ska arbeta för jämställdhet i kommunen eller några 
verktyg.  

Mölndal har inga speciella jämställdhetsmål kopplat till 
planeringsarbetet. 

3.2.7 Partille kommun 

Partille kommun har ingen aktuell trafikplan över kommunen. 

Partilles översiktsplan antogs 2 februari 2006. De skriver att ”Fyra 
perspektiv ska genomsyra alla insatser; den gemensamma regionen, 
jämställdhet, integration och internationalisering.” De tar även upp 
jämställdhetsaspekten i de transportpolitiska målen. De beskriver inte 
konkret hur de ska gå tillväga för att uppfylla målen men de hänvisar till 
en transportstrategi som Styrelsen för Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslutade 1999 att godkänna en transportstrategi för 
Göteborgsregionen. De presenterar även Vägverkets strategi bland 
annat nämner de ”ett jämställt transportsystem” som ett mål för 
kommunen.162 

I Partilles översiktsplan nämns de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv men inga konkreta förslag hur de ska arbeta för 
jämställdhet presenteras. Inte heller några verktyg anges. 

                                                           
161 Mölndal kommun, (2006), kap. 5, s. 46 
162 Partille kommun, (2006), s. 36, 40, 60 

Partille kommun har inga speciella jämställdhetsmål kopplat till 
planeringsarbetet. 

3.2.8 Öckerö kommun 

Öckerö kommun har ingen aktuell trafikplan över kommunen. 

Den senaste översiktsplanen över Öckerös kommun antogs 14 juni 
2006. De redovisar där vad plan och bygglagen säger, bland annat 
angående jämlikhet; ”PBL innehåller bestämmelser om planläggning av 
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.”163  

I Öckerös kommuns översiktsplan nämns jämställdhet explicit. De 
transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv eller jämställdhet 
kopplat till trafikplanering nämns inte heller. Kommunen skriver heller 
inget konkret om hur de arbetar för jämställdhet eller nämner verktyg de 
använder i jämställdhetsarbetet. 

Öckerö kommun har inga speciella jämställdhetsmål kopplat till deras 
planeringsarbete. 

 

 

 

 

                                                           
163 Öckerö kommun, (2006), s. 127 
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3.2.9 Sammanfattning av granskning, kommunala dokument 

Kommunerna nämner inte jämställdhet i stor utsträckning i 
dokumenten, de nämner ännu mindre jämställdhet kopplat till 
transportplaneringen och de transportpolitiska målen. De tre 
kommunerna som har en trafikplan, Ale, Kungälv och Lerum nämner 
inte jämställdhet eller jämlikhet explicit.  

Sju av de åtta kommunerna nämner jämställdhet eller jämlikhet i deras 
översiktsplan men det är endast en kommun, Partille, som nämner 
jämställdhetsaspekten kopplat till de transportpolitiska målen. De andra 
kommunerna har heller inte formulerat egna mål angående jämställdhet 
och trafikplanering. Partilles kommun redovisar dock inte djupare för 
hur de tänker kring detta men hänvisar till andra dokument. De mål 
angående jämställdhet som nämns i översiktsplanen kan ses som 
generella, till exempel uttrycker tre av de åtta kommunerna att 
jämställdhetsarbetet skall genomsyra all verksamhet i kommunen, vilket 
kan ses som ”vackra ord” utan konkreta förslag eller ett djupare 
resonemang kring detta.  

Två av de åtta kommunerna har jämställdhetsmål som de följer i 
planeringsarbetet. Ingen av dessa jämställdhetsmål nämner 
trafikplanering eller de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv.  

Sammanfattningsvis tycks jämställdhet och framförallt jämställdhet 
kopplat till trafikplanering inte vara något som prioriteras särskilt högt av 
de granskade kommunerna. För en mer detaljerad redogörelse för 
granskningen samt en mer överskådlig överblick se matrisen på nästa 
sida. 

 

Genom granskningen av kommunerna har således forskningsfrågan, 
”Hur behandlar de valda kommunerna jämställdheten i deras trafikplan, 
översiktsplan samt jämställdhetsmål?” besvarats. I de två resterande 
kapitlen följer avslutning och reflektioner.  
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Bild 6. Matris, kommunal nivå 
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RESULTAT OCH 
SLUTSATSER 
 

I detta kapitel redogörs om det finns någon skillnad mellan de olika 
planeringsnivåerna beträffande hur de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv behandlas. Vidare diskuteras vilka slutsatser 
som kan dras efter granskningen beträffande jämställdhet. Kapitlet 
innehåller följande rubriker; skillnad mellan planeringsnivåer, 
jämställdhet beaktas inte, hur väl förankrade är målen samt vad 
behöver göras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

4.1 SKILLNAD MELLAN PLANERINGSNIVÅER 

Efter att ha granskat dokumenten, och på så vis uppfyllt syftet med 
uppsatsen, att studera och jämföra hur jämställdhet behandlas i 
trafikplaneringen i Västra Götaland på olika planeringsnivåer, drar jag 
slutsatsen att jämställdhet och de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv behandlas i större utsträckning på regional nivå 
än på kommunal nivå bland de granskade dokumenten. På regional 
nivå nämns det transportpolitiska målet utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv i två av de fyra dokumenten.  På kommunal 
nivå i ett av de tretton dokumenten som granskades.  

Huruvida jämställdhet eller jämlikhet nämns i till exempel en regionplan, 
trafikplan, översiktsplan eller i jämställdhetsmål betyder inte automatiskt 
att jämställdhetsfrågorna beaktas i senare planeringsskeden men det 
visar att kommunerna har haft jämställdhetsaspekten i åtanke och 
anser att det är frågor som bör prioriteras i planeringsarbetet.  
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4.2 JÄMSTÄLLDHET BEAKTAS INTE 

För att knyta ann till den överordnade frågeställningen, hur beaktas 
jämställdhet i trafikplanering, kan efter studien slutsatsen dras att 
förhållandet mellan mjuka värden, såsom jämställdhet, och hårda 
värden, som trafikplanering förknippas med, tycks svåra att kombinera 
och inte prioriteras särskilt högt, speciellt på den kommunala nivån. 
Trots att planerare har skyldighet att arbeta med jämställdhet är detta 
inget som märks särskilt tydligt i de granskade dokumenten. Det skulle 
vara av intresse att undersöka huruvida det är just jämställdhet som 
inte behandlas i någon större utsträckning när det gäller trafikplanering, 
eller om det är mjuka värden generellt.  

I ”Forskning- och kunskapsöversikten” beskrivs bland annat att 
Holmberg, Listerborn, Larsson och Jalakas menar att 
jämställdhetsaspekten i översiktsplaner behandlas av få kommuner. 
Detta stämmer således överens med min granskning av de åtta 
kommunernas översiktsplaner. Sju av de åtta kommunerna nämner 
jämställdhet och jämlikhet, om än bristfälligt. Resultatet var även 
detsamma i trafikplanerna. De granskade kommunerna redovisar inte 
heller egna uppställda jämställdhetsmål som var kopplade till 
trafikplanering. Att det varierar om och hur väl kommunerna tar upp de 
transportpolitiska målen har antagligen att göra med det kommunala 
självstyret som finns i Sverige164, vilka resurser som finns men också till 
stor del, som nämndes tidigare, vilka frågor som prioriteras i 
kommunen.  

I kapitlet ”Inledning” kan läsas att transportsystemet är ett utav de 
områden som det är extra viktigt att arbeta med jämställdhet inom.165 
Trots det är det endast i få fall som jämställdhet uttrycks explicit som ett 
mål för trafikplaneringen. Det är förvånande att så få kommuner som 
                                                           
164 SFS 1991:900, Kommunallag 
165 Larsson och Jalakas, (2008), s. 43,109 

granskades har en trafikplan och att ingen kommun hade 
jämställdhetsmål som var kopplade till fysisk planering och 
trafikplanering. Däremot, efter att ha läst den valda litteraturen, är 
förvåningen inte lika stor över resultatet att kommunerna inte har en 
strategi för hur de arbetar för att nå de transportpolitiska målens 
jämställdhetsperspektiv.  

Friberg menar, som kunde läsas i ”Forsknings- och kunskapskapitlet”, 
att i varje granskning av en plan och förarbete av en plans upprättande 
ska dessa frågor försöka besvaras: ”Har kvinnor och män samma 
villkor? Vems intresse gynnas av just denna lösning?”166  Även fast 
planförfattarna kanske funderat i dessa tankebanor är det som sagt 
inget som redovisas i de regionala- och kommunala planerna. Om det 
inte finns ett dokument för hanteringen av jämställdhetsfrågorna, hur 
hög är då ambitionsnivån? 

Som nämnts tidigare i delen ”Nationell nivå, transportpolitiska mål”, står 
det följande i de transportpolitiska målen från 2009: ”Transportpolitisk 
måluppfyllelse bör vara vägledande i planering och bedömning av 
fysiska åtgärder i transportsystemet och beaktas i den övriga 
markanvändningen, men det måste alltid finnas utrymme för avvägning 
mot andra intressen och effekter, liksom mot mål inom andra 
politikområden.”167 

Efter att ha gjort granskningen och upptäckt att jämställdhet inte 
behandlas i någon större utsträckning verkar det som att det är ett 
ämne som lätt sätts åt sidan, kanske just på grund av ”… avvägning 
mot andra intressen och effekter, liksom mot mål inom andra 
politikområden.”  Antagligen prioriteras inte jämställdhet särskilt högt 
gentemot andra intresseområden.  

                                                           
166 Friberg, (1997), s. 27 
167 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 63 
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Vad kan detta bero på? Varför har majoriteten av de undersöka 
kommunerna inte en strategi i form av till exempel en trafikplan för hur 
de arbetar för att nå de transportpolitiska målen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv? Brusman, Friberg och Nilsson skriver i sin 
rapport Persontransporternas vita fläckar om arbetspendling med 
kollektivtrafik ur ett jämställdhetsperspektiv att det är uppenbart att 
även om kommunens ledning anser att jämställdheten skall beaktas i 
dessa frågor, tappas de ändå bort och det får knappast några 
reaktioner om så sker.168 Kanske är det så när det gäller de 
transportpolitiska målens jämställdhetsperspektiv också?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 16 
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4.3 HUR VÄL FÖRANKRADE ÄR MÅLEN? 

I delen ”Nationell nivå, transportpolitiska mål”, nämndes att 
propositionen från 2001 ofta fick kritik för att målen var svårtolkade och 
besvärliga att tillämpa. Målen från 2009 infördes därför för att förenkla 
och för att göra målen mer kraftfulla och användbara.169 Frågan är om 
målen angående jämställdhet har blivit mer kraftfulla och användbara. 
Det är inget som märks i de granskade kommunala dokumenten.  

De regionala dokumenten är från åren 2005-2011, det vill säga 
generellt nyare än de kommunala dokumenten som är från åren 2002-
2011. Kan detta möjligtvis påverkat resultatet? Det tar oftast ett antal år 
att ta fram en plan eller ett dokument och eftersom 
jämställdhetsperspektivet i de transportpolitiska målen tillkom 2001 
kanske målen inte hunnit tillgodoses i lika hög grad i de äldre planerna.  

Hur väl förankrade är de transportpolitiska målen på kommunal nivå? 
Varför finns målen om de inte beaktas i högre grad? En ytterligare fråga 
att ställa är på vilken planeringsnivå jämställdhetsperspektivet bör 
behandlas. Vilket dokument och på vilken nivå är bäst lämpad för att 
uppnå bästa resultat? Räcker det med att jämställdhetsmålen tas upp 
på nationell och regional nivå? Ingen av dokumenten presenterar hur 
de konkret tänker arbeta för att uppnå jämställdhet. Är det enbart 
vackra ord? 

 

 

 

                                                           
169 Regeringskansliet, c, Hämtat den 1/4-2012 
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4.4 VAD BEHÖVER GÖRAS?  

Efter granskningen anser jag att regionen men främst kommunerna 
behöver ta fram en strategi för hur de ska arbeta kring jämställdhet. 
Dokumenten behandlade inte jämställdhet i någon större utsträckning 
och i dokumenten redovisades inte heller några konkreta planer hur 
regionerna och kommunerna arbetar med frågan. Larsson och Jalakas 
anser att det bör finnas konkreta mål för jämställdhetsarbetet, det är lätt 
att ta fram en vision men det är av vikt att visa hur visionen skall 
verkställas för att nå resultat.170 Efter att ha läst de mål som fanns i de 
regionala- och kommunala dokumenten anser jag att det behövs mer 
konkreta mål samt redas ut hur målen bör inkluderas och behandlas för 
att få någon reell verkan.  

Som kunde läsas i ”Forsknings- och kunskapsöversikten” menar 
Nätverket för kvinnor i transportpolitiken att det är av central betydelse 
att klargöra var någonstans i planeringsprocessen för 
transportinfrastruktur som jämställdhet bör beaktas och hur detta skall 
ske.171 Efter att ha läst den valda litteraturen är ståndpunkten att 
jämställdhetsperspektivet måste in på alla nivåer, inte främst på 
nationell och regional nivå som framkom av granskningen. Det är i den 
kommunala skalan som visioner och nationella riktlinjer har möjlighet 
att konkretiseras och slutligen genomföras. 

Kan det vara så att jämställdhetsarbetet inom kommunerna förläggs till 
en mer detaljerad planeringsnivå och tas med i till exempel detaljplaner 
medan strategier för hela kommunen, som vid trafikplanering, ofta 
glöms bort? Var det kanske därför jämställdhetsperspektivet inte 
behandlades i större uträckning i de granskade dokumenten? 

                                                           
170 Larsson och Jalakas, (2008), s. 10, 79, 85, 109, 152 
171 Nätverket för Kvinnor i transportpolitiken, (2010), s. 12-13 

Det finns nämligen en föreställning om att jämställdhet hör hemma i en 
mer detaljerad planeringsnivå. Jämställdhetsfrågorna förläggs ofta till 
det som utgör kvinnors traditionella ansvarsområden såsom bostaden, 
hemmet och den privata sfären. Alla dessa områden är viktiga men när 
det gäller planeringsstrategiska sammanhang bör jämställdhet kopplas 
till vardagslivsaktiviteter som sträcker sig långt utanför hemmet och in i 
den offentliga sfären.172 Sveriges kommuner och landsting menar 
liksom Jalakas och Larsson att det är i vardagen som jämställdhet 
skapas- eller ojämställdhet vidmakthålls och att det är, genom sin 
närhet till invånarna, kommuner, landsting och regioner direkt 
medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors 
vardag.173  

Transporter är ett utav de områden som är extra viktigt att arbeta mer 
med för att intrigera jämställdhet i den offentliga sfären. Det är 
eftersträvansvärt att skapa förutsättningar för att binda ihop livet i den 
privata sfären med livet i den offentliga för både män och kvinnor. Detta 
görs genom att ge den privata och den offentliga sfären lika hög status 
och undviker då en hierarkisk uppdelning i en översiktlig planering och 
en mer detaljerad nivå. Larsson och Jalakas menar att det är viktigast 
att ta med jämställdhetsfrågan på översiktlig nivå, inte bara i den 
privata. Genom att göra det förläggs jämställdhetsfrågan inte bara till 
den privata sfären utan fångar helhetsperspektivet av män och kvinnors 
liv.174 

Trots att flera rapporter, som nämnts i ”Forsknings- och 
kunskapsöversikten”, har tagits fram på hur jämställdhetsarbetet kan 
integreras är det inget som nämns i de granskade planerna. 

                                                           
172 Larsson och Jalakas, (2008), s. 109 
173 Sveriges Kommuner och Landsting, Hämtat 17/4-2012 
174 Larsson och Jalakas, (2008), s. 120-121, 152 
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I ”Forsknings- och kunskapsöversikten” redovisades även ett antal 
verktyg, bland annat checklisor, nyckeltal och könsuppdelad statistik, 
som kan användas för att intrigera jämställdhet i planeringen. Inget utav 
dessa verktyg nämndes i något av de granskade dokumenten. I 
”Forsknings- och kunskapsöversikten” kunde även läsas att det behövs 
mer kunskap och kompetens inom ämnet. Efter granskningen anser jag 
att ytterligare studier behöver göras för att studera i vilket dokument 
frågor som rör jämställdhet och trafikplanering bör behandlas för att 
uppnå bästa resultat. Borde det kanske finnas ett tydligare samband 
mellan nationell, regional och kommunal nivå där hänsyn till nationella 
riktlinjer behandlas på alla planeringsnivåer?  

Som tidigare nämndes har endast två av de åtta granskade 
kommunerna undertecknat CEMR- deklarationen. Varför är det endast 
två kommuner som har undertecknat jämställdhetsdeklarationen? Det 
är förvånande att de två kommunerna som har undertecknat inte 
refererar till det i deras dokument. Inte heller i de granskade 
regionplanerna nämns CEMR- deklarationen trots Västra Götalands 
regionen har undertecknat den. Används inte deklarationens verktyg? 
Om regionen och de två kommunerna gör det, vilket dokument 
redovisas det i?  

Det nämns i kunskaps- och forskningsöversikten, att det saknas 
indikatorer för att ta reda på hur väl dessa frågor hanteras idag. Det kan 
vara så att planförfattarna inte vet om och hur väl de följer de 
transportpolitiska målen. Indikatorer och mätmetoder skulle antagligen 
underlätta och öka motivationen för regionerna och kommunerna att 
behandla målen i större utsträckning. Det är ett steg i rätt riktning att 
inse att det saknas indikatorer och jobba för att utveckla dessa. 
Förutom indikatorer anser, som nämndes i kunskaps- och 
forskningsöversikten, Brusman, Friberg och Nilsson, att det har gjorts 
lite forskning på jämställdhet kopplat till transportområdet vilket gör att 

det saknas kunskap om hur målen rent praktiskt ska förverkligas.175 Det 
är antagligen en utav anledningarna till att kommunerna inte har en 
tydligare strategi för hur de planerar att arbeta för jämställdhet i 
allmänhet och jämställdhet kopplat till trafikplaneringen i synnerhet.  

Forskning är även viktig för att uppmärksamma jämställdhetsfrågan. I 
forsknings- och kunskapsöversikten kunde läsas att VTI, Statens väg- 
och forskningsinstitut, anser att det för närvarande finns relativt liten 
kunskap om och hur kommuner behandlar genusdimensioner i sin 
översikts- och detaljplanering. Om forskning genomfördes som 
uppmärksammade att genusperspektivet behandlas bristfälligt i 
kommunal planering skulle dessa frågor antagligen börja tas på större 
allvar av kommunerna.  

Regeringen anser att samordningen mellan olika aktörer ofta brister 
vilket kan leda till dubbla besked eller att frågor faller mellan stolarna.176 
Är jämställdhetsaspekten en sådan fråga som ofta faller mellan stolarna 
då det är oklart av vem och hur det skall hanteras? Det verkar som att 
så är fallet. Nätverket för kvinnor inom transportpolitiken är inne på 
samma spår som regeringen och anser också att det saknas 
övergripande bedömningar av hur olika prioriteringar och avvägningar 
mellan olika alternativ påverkar jämställdheten i transportsystemet.177 
Något som också i stor utsträckning saknades i de granskade 
dokumenten.  

I begreppsutredningen nämndes att mjuka värden ofta inte går att 
mäta178 men att Nätverket för kvinnor inom transportpolitiken i sin 
rapport Jämställdhet i infrastrukturplaneringen- en utvärdering menar 
att det faktiskt finns existerande metoder som gör det möjligt att 
beräkna den samhällsekonomiska nyttan av investeringar i 
                                                           
175 Brusman, Friberg och Nilsson, (2004), s. 113 
176 Proposition 2008/09:93, (2009), s. 60 
177 Nätverket för kvinnor i transportpolitiken, (2010), 19, 20 
178 Hedström och Svensson, (2003), s. 54 
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infrastrukturen för kvinnor respektive män, till exempel en 
trafikprognosmodell som kallas jämställdhets-Sampers. Huruvida dessa 
metoder fungerar kan ifrågasättas. Genom att räkna ut hur mycket 
ekonomisk vinning det skulle ge att arbeta med jämställdhet, både på 
kort och på lång sikt, skulle antagligen fler regioner och kommuner se 
incitament att satsa på investeringar som gynnar jämställdheten 

Regeringen menar att det är nödvändigt med en översyn för en bättre 
samordning och effektivisering av de olika planeringsprocesserna för 
transportinfrastruktur samt övrig fysisk samhällsplanering på olika 
organisatoriska nivåer såsom kommunal, regional och nationell. Kan 
det vara så att planprocessen är allt för komplicerad, med alla sina 
särintressen, för att effektivt kunna behandla jämställdhetsperspektivet? 
Det är åtskilliga saker som måste tillgodoses vid planering. Samhället 
är komplext men det är av vikt att följa riksdagen och regeringens 
riktlinjer samt ta hänsyn till jämställdhetsfrågan i trafikplaneringen då 
jämställdhetsarbete är ett demokratiskt arbete som berör alla 
människor.179  

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Larsson och Jalakas, (2008), s. 43 
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REFLEKTIONER 
I detta avslutande kapitel presenteras reflektioner som uppkommit 
under arbetets gång. Främst kring den valda forskningsstrategin och 
metoden samt förslag på framtida forskningsfrågor. 
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Som nämns i delen, ”Forskningsstrategi och metodval”, är en utav 
nackdelarna med surveyundersökningar att de inte går in och 
analyserar materialet på djupet och i detalj utan istället ser till 
bredden.180 Genom detta tillvägagångssätt har det därför inte varit 
möjligt att få svar på frågor såsom, ”Är de transportpolitiska målens 
jämställdhetsaspekt redovisat tillräckligt på regional- och kommunal 
nivå?”, ”Varför majoriteten av kommunerna som granskats inte har en 
trafikplan och vad det får för konsekvenser för jämställdhetsarbetet 
inom transportplaneringen?” samt ”Är jämställdhetsarbetet som 
redovisas i dokumenten är systembevarande eller 
systemförändrande?”. 

Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i huruvida regionen- och 
kommunerna arbetar för jämställdhet outtalat, till exempel genom 
satsningar på förbättring av kollektivtrafik och ökad trygghet. Det skulle 
även vara av intresse att granska hur många av de regionala- och 
kommunala dokumenten som gör det och i vilken utsträckning, samt 
om det finns någon skillnad på vilken geografisk nivå som 
jämställdhetsperspektivet behandlas i detta avseende. Ett annat förslag 
på framtida forskningsfråga är att undersöka huruvida mitt resultat är 
representativt för resterande regionplaner, trafikplaner, översiktsplaner 
samt jämställdhetsmål i Sverige. Hade resultatet blivit annorlunda och 
hade andra slutsatser dragits om fler eller andra kommuner granskats? 
För att svara på en del av de nämnda frågorna skulle den använda 
metoden, innehållsanalys, kunna kompletteras med till exempel 
intervjuer för att bland annat kunna ta reda på planförfattarnas syn på 
jämställdhet och trafikplanering samt deras intentioner med 
planen/dokumentet. Detta var tyvärr inte möjligt då arbetet har en 
begränsad tidsram. 

 

                                                           
180 Denscombe, (2009), s. 55 

I föregående kapitel nämndes att indikatorer håller på att utvecklas men 
att det kommer ta flera år innan de är helt säkra att använda. Det ska 
bli spännande att se huruvida det påverkar kommunernas redovisning 
av jämställdhetsaspekten i deras dokument i framtiden. Om regionerna 
och kommunerna vet hur de ska mäta ett mjukt värde, som 
jämställdhet, är det antagligen lättare att sätta upp mål och arbeta 
därefter.  

Det bör tilläggas att för mycket ansvar inte bör läggas på den fysiska 
planeringen när det gäller jämställdhet. Det finns antagligen andra 
åtgärder som är ännu viktigare i jämställdhetsarbetet. Som fysisk 
planerare kan man inte göra allt, men en del, och det man gör bör 
göras med genusglasögonen på!  

Som avslutande ord vill jag påminna om, som nämnts tidigare i texten, 
att jämställdhet i trafikplaneringen fått allt mer uppmärksamhet och 
behandlas i större utsträckning på sista tiden. Om denna trend 
fortsätter finns all anledning att se ljust på framtiden.  
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