
 
 

  
 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling  

Kandidatuppsats 15 hp | Politices Kandidat, Statsvetenskap  

Vårterminen 2019 | LIU-IEI-FIL-G—19/02125--SE 

 

 

 

 

 

Jämställdhet och transportpolitik inom Region Östergötland 

- En analys av jämställdhetsperspektivet, kopplingen mellan 

jämställdhet- och transportpolitiken samt begreppet översättning 

 

Gender equality and transport policy in Region Östergötland  

- An analyse of the gender perspective, the link between gender 

equality policy and transport policy and the term translation  

 

 

 

 

Frida Fagerström  

Handledare: Mikael Rundqvist  

Examinator: Anders Östhol 

 

Antal ord: 10416 

 

Linköpings universitet 

SE – 581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

 



 
 

  
 

Abstract 

Gender equality is something that should be applied in all kind of policy areas. One of these 

areas is transport policy. In Sweden we have national transport policy visions and we have 

regional transport policy visions. My study takes place in the eastern region in Sweden called 

Region Östergötland. The purpose of this study is to describe the Swedish transport policy on 

national and regional level and its connection to gender equality.  

On national level we have transport policy visions and gender equality policy visions. The 

aim is to find links between these visions. How can a gender perspective apply on transport 

policy? Another part of this study is about using the term translation, which is a tool to 

understand how well something on national level follows down to regional level.  

The method that has been used to answer my questions is different kinds of tools. One method 

that I use is a policy analyse with focus on the content of policy. I will also use some criteria 

from a document study in order to find the gender perspective.  

The conclusion of this study is that the transport policy on national level has high ambitions to 

work with a gender perspective and they succeed in some ways but have a lot of work left to 

do. On regional level the gender perspective is generally missing.  

Key words: national transport policy, regional transport policy, gender equality policy, 

gender perspective  
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1 Inledning  
Kopplingen mellan jämställdhet och transportpolitik kan vara svår att synliggöra och förstå. 

Det finns ingen gemensam uppfattning om definitionen av vad ett jämställt transportsystem 

är. På nationell nivå finns det målformuleringar om att transportsystemet ska vara jämställt, 

men vad menas egentligen med det och varför är det något att sträva efter? Hur arbetar 

Region Östergötland med att ta hänsyn till kvinnor och män inom transportpolitiken? Det 

finns många frågetecken kring detta och forskningen på området är otillräcklig. Därmed anser 

jag att det finns ett behov av att studera transportpolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

1.1 Ämnesval och problembild 

Jämställdhet är något som ska genomsyra all offentlig verksamhet och 

jämställdhetsintegrering är politikens svar på hur jämställdhetsperspektivet ska finnas med. 

Transportpolitiken är ett av de områden där det ska finnas ett jämställdhetsperspektiv. På 

nationell nivå finns det mål inom transportpolitiken med fokus på jämställdhet. På regional 

nivå finns det ambitionen att arbeta med jämställdhet inom Regional utveckling, Region 

Östergötland. Denna studie ämnar undersöka den nationella och den regionala 

transportpolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv samt att studera kopplingen mellan 

transportpolitiken och jämställdhetspolitiken. En analys kommer även göras över hur väl de 

nationella skrivningarna följer med till den regionala nivån.  

 

 1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva den svenska transportpolitiken på nationell och 

regional nivå och dess koppling till jämställdhet. Beröringspunkter emellan de 

transportpolitiska målen och de jämställdhetspolitiska målen kommer att studeras. Fokus 

kommer även ligga vid hur väl det nationella översätts till det regionala.  

1. Finns jämställdhetsperspektivet med i de nationella transportpolitiska målen? 

a. Om ja, på vilket sätt finns det med?  

2. Finns jämställdhetsperspektivet med i de regionala transportpolitiska målen?  

a. Om ja, på vilket sätt finns det med? 

3. Hur ser kopplingen ut mellan de transportpolitiska målen (nationellt och regionalt) och 

de jämställdhetspolitiska målen?  

4. Har en översättning av ett jämställdhetsperspektiv skett från nationell till regional nivå 

inom transportpolitiken?  

a. Om ja, hur har översättningen sett ut?   

1.3 Metodisk tillvägagångssätt 

1.3.1. Frågeställning 1 och 2: Jämställdhetsperspektivet 

För att studera jämställdhetsperspektivet inom transportpolitiken kommer en policyanalys att 

användas. Michal Hill presenterar två metoder för policyanalys, det handlar om analys av 

policy och analys för policy. Jag kommer att göra en analys av policy med fokus på studier av 

policyinnehåll. Policyinnehållet är i detta fall de transportpolitiska målen på nationell och 

regional nivå. Det som kännetecknar studier av policyinnehåll är att det handlar om att 

beskriva och förklara uppkomsten och utvecklingen av en bestämd policy. Att studera hur en 

viss policy uppstod, hur den förverkligades och vilka resultat den ledde till. En annan sak som 

är kännetecknande för studier av policyinnehåll är ett akademiskt fokus på enskilda politiska 
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frågor, detta stämmer även in på denna uppsats då fokus ligger på transportpolitik och 

jämställdhet.1  

 

Rapporten Staten som förebild? från före detta Integrationsverket handlar om etnisk mångfald 

vid de svenska myndigheterna2. I rapporten genomförs en dokumentanalys av myndigheternas 

handlingsplaner för främjandet av etnisk mångfald3. Jag kommer att genomföra en liknande 

dokumentanalys för att undersöka jämställdhetsperspektivet inom de regionala- och de 

nationella transportpolitiska målen.  

 

1.3.2 Frågeställning 3: Koppling transportpolitiken och jämställdhetspolitiken  

För att studera kopplingen mellan de transportpolitiska målen och de jämställdhetspolitiska 

målen kommer jag att utgå från de sex delmål som finns inom de nationella 

jämställdhetspolitiska målen (se rubrik 4.2) och undersöka om dessa delmål kan ses vara 

representerade i de nationella och de regionala transportpolitiska målen. För att utveckla 

analysen kommer jag sedan att beskriva hur varje delmål inom jämställdhetspolitiken skulle 

kunna appliceras på transportpolitiken. Då kommer jag resonera kring ett delmål i taget i 

koppling till transportpolitik.  

 

1.3.3 Frågeställning 4: Översättning 

Denna frågeställning handlar om hur väl jämställdhetsperspektivet på nationell nivå följer 

med ner till regional nivå. För att studera detta kommer jag använda mig av den modellen som 

Ragnar Andersson använder sig av i sin avhandling Mainstreaming av integration4. Det jag 

främst kommer använda mig av är hans begreppsapparat kring vad en översättning kan ses 

resultera i.  

 

För att studera om en översättning har skett kommer innehållet i transportpolitiken på regional 

nivå att användas, detta genom att studera något som kallas för samlad effekt bedömning 

(SEB) som görs av trafikverket. SEB får fram hur väl de transportpolitiska målen uppnås vid 

planerad ombyggnation av regionala vägar. I de transportpolitiska målen är jämställdhet en 

aspekt av det som kallas för funktionsmålet. SEB får även fram en fördelningsanalys där kön 

är en fördelningsaspekt. Genom fördelningsanalysen går det att analysera vilket kön som har 

störst nytta eller nackdel av ombyggnationen.  

 

Om en översättning har skett eller inte kommer även att studeras utifrån den dokumentanalys 

som nämndes ovan. Dokumentanalysen görs utifrån några kriterier med utgångspunkt i 

rapporten Staten som förebild? från före detta Integrationsverket som handlar om etnisk 

mångfald vid de svenska myndigheterna5.  

 

1.4 Uppläggning och design 

Denna studie är av beskrivande karaktär och med en kvalitativ ansats. Beskrivande 

undersökningar handlar om att förklara vad ett eller flera fenomen är och för att en 

beskrivning ska ha ett vetenskapligt värde måste den tillföra något och innebära att forskaren 

drar slutsatser om materialet. En vetenskaplig beskrivning återger inte bara ett material utan 

drar även slutsatser om det. Den typ av design som kommer att användas är en idéanalytisk 

                                                           
1 Hill (2007 s 12)  
2 Integrationsverket (2004 s 9) 
3 Integrationsverket (2004 s 22) 
4 Andersson (2011)  
5 Integrationsverket (2004) 
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beskrivning och vid användning av den är syftet att tillföra något och säga något nytt om det 

material som studeras. Det kan handla om att genom analytisk läsning säga något om textens 

budskap, oklarheter eller budskap som inte säger sig självt. Forskaren måste inom 

beskrivande idéanalys argumentera för sina tolkningar och slutsatser.6  

  

En beskrivande idéanalys syftar inte till ett ställningstagande i de frågor som en text eller ett 

budskap själv uttalar sig om. Men denna typ av idéanalys kan inte bortse från ett 

ställningstagande om hur en text, ett begrepp eller en ideologisk ståndpunkt skall begripas och 

förstås. När en text beskrivs går det inte att komma ifrån att tanken är att kunna säga något om 

dess innebörd som förhoppningsvis inte är självklart och som står i strid med hur någon annan 

menat att texten bör förstås.7 

 

Vid beskrivning av ett material görs ett påstående om dess karaktär och innehåll. Varje 

påstående kan förstås som en bestämning av materialets innehåll längst en eller flera 

dimensioner. I detta arbete kan det ses vara att om jämställdhet ska beskrivas inom 

transportpolitiken används medvetet eller omedvetet en mätskala av olika grader av ett 

jämställdhetsperspektiv. För att sedan hamna på en punkt på skalan över hur väl perspektivet 

finns inom transportpolitiken. En beskrivning tycks här förutsätta en jämförelse. När vi jämför 

materialet med olika mätpunkter (i detta fall olika grader av ett jämställdhetsperspektiv) blir 

det möjligt att avgöra vilket mätvärde som är det riktiga. Skulle vi inte ha jämförelsepunkter 

skulle det inte vara möjligt att dra en sådan slutsats. Alla beskrivningar kan ses som en 

jämförelse mellan innehållet i ett material och något annat t.ex. en mätskala.8 

 

1.5 Material  

Materialet som ska studeras är den nationella transportpolitiken mer specifikt Regeringens 

proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. När det gäller den regionala 

transportpolitiken är studieobjektet Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029 

Östergötlands län (LTP) som är fastställd av Regionfullmäktige. Vid dokumentanalysen 

kommer även Regionalt utvecklingsprogram >2030 för Östergötland (RUP) analyseras som 

ett mellansteg mellan den nationella nivån och länsplanen.  

 

1.6 Avgränsning 

När jag i uppsatsen benämner nationell transportpolitik syftar jag främst på de nationella 

transportpolitiska målen som går att hitta i Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för 

framtidens resor och transporter. Den regionala transportpolitiken syftar främst på de 

regionala transportpolitiska målen som går att hitta i Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur 2018-2029 Östergötlands län men även till viss del i Regionalt 

utvecklingsprogram >2030 för Östergötland till viss del. I uppsatsen jämförs den nationella 

nivån med den regionala nivån och en avgränsning här är att vid tal om regional nivå så syftar 

jag här enbart på Region Östergötland.  

I denna uppsats används begreppen kvinnor och män, det är dock med medvetande om att alla 

människor inte definierar sig som antingen kvinna eller man. En generalisering har gjorts 

genom att använda könen kvinna och man, detta för att kunna jämföra dessa grupper. 

Anledningen till generaliseringen är att det idag inte finns något tredje juridiskt kön och 

därför heller ingen statistik att jämföra mellan fler än två könstillhörigheter. 

                                                           
6 Beckman (2005 s 50-51)  
7 Beckman (2005 s 52)  
8 Beckman (2005 s 52- 53)  
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1.7 Disposition 

Kapitel 2 är en bakgrund till jämställdhet och transportpolitik. För att förstå detta ämne 

behöver begrepp som jämställdhet, kön och genus presenteras. Vad ett feministiskt perspektiv 

på statsvetenskap innebär är också något som tas upp. Det presenteras även en 

sammanfattande del om jämställdhet inom svensk politik, vad jämställdhetsintegrering är 

samt jämställdhet inom transportpolitik.  

Kapitel 3 presenterar de analysbegrepp som används i uppsatsen. Ett analysbegrepp är 

kriterier från en dokumentanalys som används för att kunna göra en konkret bedömning av 

jämställdhetsperspektivet. Det andra analysbegreppet är översättning som är ett analytiskt 

perspektiv som används för att synliggöra större perspektiv.  

Kapitel 4 innefattar en presentation av de politiska mål som finns inom transport och inom 

jämställdhet. Inom transportpolitiken presenteras de nationella och de regionala 

transportpolitiska målen. Inom jämställdhet presenteras de jämställdhetspolitiska målen och 

dess sex delmål.  

Kapitel 5 ämnar besvara på frågeställningarna 1 och 2 som handlar om ett 

jämställdhetsperspektiv på de transportpolitiska målen. Detta analyseras utifrån policyanalys 

samt kriterierna från dokumentanalysen.  

Kapitel 6 ämnar besvara på frågeställning 3 som handlar om kopplingen mellan de 

transportpolitiska målen, på nationell och regional nivå, och de jämställdhetspolitiska målen. 

Här kommer de transportpolitiska målen analyseras utifrån delmålen inom de 

jämställdhetspolitiska målen. Varje delmål beskrivs utifrån hur det skulle kunna appliceras på 

transportpolitik. 

Kapitel 7 ämnar besvara på frågeställning 4 som handlar om översättning av ett 

jämställdhetsperspektiv. Detta studeras utifrån en Samlad effekt bedömning (SEB) och genom 

kriterierna i dokumentanalysen.  

Kapitel 8 innefattar resultat från kapitel 5, 6 och 7. I kapitlet presenteras även slutsatser, 

vidare forskning och uppsatsens begränsningar. Behovet av nya undersökningar och 

personliga reflektioner är något som också beskrivs i detta kapitel.  
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2 Bakgrund till jämställdhet och transportpolitik 

2.1 Jämställdhet, kön och genus  

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla områden i livet.9 

Kön delas ofta upp i kvinnor och män men det är viktigt att ta i beaktning att kön är mer 

komplext än så. Kön kan delas in i fyra olika delar:  

- Kropp: Definieras utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och 

hormonnivåer.  

- Juridiskt kön: Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass och legitimation.  

- Könsidentitet: En persons självupplevda kön, det vill säga det kön en känner sig som.  

- Könsuttryck: Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som t.ex. kläder, 

kroppsspråk, frisyr, röst m.m.10 

 

Genus kan betyda olika saker i olika sammanhang. Ett första steg till att förstå begreppet är att 

skilja på genus och könstillhörighet. Könstillhörigheten kan ses stå för den biologiska 

uppdelningen i två kategorier, kvinnor och män. Medan genus står för normer, förställningar, 

uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver könstillhörigheterna. 11 

 

2.2 Feministiskt perspektiv på statsvetenskap 

Kön är en viktig dimension av statsvetenskap som inte alltid problematiseras. En konsekvens 

av det kan bli att studier bygger på teorier och slutsatser som är ofullständiga. Den allmänna 

uppfattningen blir då att det ”räcker” med att studera män och mäns värld för att göra 

antaganden om samhällets beskaffenhet. Feministisk forskning visar på värdet av att använda 

kön som ett analytiskt verktyg vilket bidrar till en mer fullständig beskrivning av samhället 

och politiken.12 

 

Det vetenskapliga studiet av politik brukar ses som definitionen av statsvetenskap. Politik har 

ofta stått synonymt med ”det staten gör” eller ”det offentliga”, alltså i motsats till ”det 

privata”.  Ett annat sätt att se på politik är att det handlar om strukturell makt, en ordning där 

en grupp dominerar en annan. Diskussionen om vad som är politiskt och därmed offentligt 

och vad som ses som privat är ett av de viktigaste verktygen för att göra feministiska analyser. 

Från den feministiska forskningens håll har det funnits krav om att föra upp könsrelationer, 

familjeliv och konstruktionen av kön på den politiska agendan. Den feministiska kritiken mot 

politikbegreppet tar fäste i hur förståelsen av politik inte är statisk och något som kan läggas 

fast, en gång för alla utan något som är föränderligt. Kritik riktas även mot upprätthållandet av 

politikens gränser som bidrar till att reproducera en könsordning som underordnar kvinnor.13  

 

2.3 Jämställdhet inom svensk politik 

På 1960- talet introducerades begreppet jämställdhet inom svensk politik14. För att sedan på 

1970- talet bli ett eget politikområde med en jämställdhetsminister, en jämställdhetsenhet och 

en jämställdhetslag (dagens diskrimineringslag) som skulle övervakas av 

jämställdhetsombudsman (dagens diskrimineringsombudsman).15  

                                                           
9 Jämställdhetsmyndigheten (2019)  
10 RFSL (2019)  
11 Nationella sekretariatet för genusforskning (2016)  
12 Freidenvall & Jansson (2017 s 17-18)  
13 Freidenvall & Jansson (2017 s 20-23)  
14 Rönnblom (2017 s 135)  
15 Bergqvist (2017 s 96)  
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Jämställdhet som begrepp möjliggjorde att tala specifikt om behovet av lika rättigheter för 

kvinnor och män. Kvinnorörelsen var en drivande part inom jämställdhetspolitiken. Lika lön 

för lika arbete, fri abort och rätt till barnomsorg blev en del av den svenska 

jämställdhetspolitiken under 1970- och 80- talet. Det som kampen under de första decennierna 

handlade om var att skapa utrymme för jämställdhetsfrågor, stärka kvinnors möjligheter i 

samhället och förståelsen av att jämställdhet inte är en fråga utan flera frågor som berör 

många politikområden. Den första övergripande jämställdhetspropositionen kom 1988, 

Jämställdhetspolitiken inför 1990- talet (prop. 1987/88:105). Denna proposition kom att bli 

ett första steg mot det som idag kallas för jämställdhetsintegrering.16   

 

2.4 Jämställdhetsintegrering 

Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de 

jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att perspektivet om 

jämställdhet ska tas i beaktning i all politik som påverkar människors villkor, så att alla 

kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv. Jämställdhetsperspektivet måste 

finnas med och beaktas i det dagliga arbetet eftersom det är där beslut fattas, resurser fördelas 

och normer som jämställdhet mellan kvinnor och män skapas.17 

 

Under kapitlet Jämställdhetsintegrering i boken Politik och kön skriver Malin Rönnblom om 

framväxten av strategin jämställdhetsintegrering, vad den innebär och hur den kan 

problematiseras. Jämställdhet har historiskt varit en fråga vid sidan av den vanliga politiken 

men genom jämställdhetsintegrering ska all politik genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. 

Sedan i mitten av 1990- talet har jämställdhetspolitiken handlat mycket om att implementera 

jämställdhet genom att formulera olika metoder och strategier för att genomföra 

jämställdhetsintegrering. De politiska partierna har länge varit överens om denna strategi. 

Arbetet med jämställdhetsintegrering har formats av ett fokus på mer kunskap om 

jämställdhet, att utveckla metoder och starta nya projekt samtidigt som Rönnblom menar att 

det varit svårt att få de nya kunskaperna att resultera i konkreta förändringar i form av 

omfördelning av resurser.18  

 

Det finns svårigheter med att jämställdhet är ett politiskt mål som ska integreras i all politik. 

Bristen på ett politiskt formulerat varför ett jämställdhetsarbete behövs gör att det blir svårt att 

arbeta med jämställdhetsintegrering menar Rönnblom. Svårigheterna ligger dels i att se 

sambandet mellan att integrering av målen leder till att verksamheten förändras.19   

 

Rönnblom menar att målstyrning har gjort jämställdhetsarbetet till en fråga om kunskap om 

mål samt utvecklandet av metoder och checklistor. Avsaknaden av ett politiskt varför har 

gjort det svårt att omsätta ny kunskap till handling som förändrar prioriteringar och 

resursfördelningen. Detta leder i sin tur till att ansvaret för att genomföra en integrering av ett 

abstrakt mål, att översätta det abstrakta till den egna verksamheten ofta hamnar på den 

individuella tjänstepersonen. Fokus ligger ofta vid att öka kunskapen om målen, för att se på 

vilket sätt målen kan förhålla sig till verksamheten som ska jämställdhets integreras istället för 

att fokus ligger vid kunskap om vilka politiska problem som bör lösas inom 

verksamhetsområdet. Rönnblom menar att istället för att undersöka politikens konsekvenser 

för kvinnor och män blir fokus att uppnå mål.20 

                                                           
16 Rönnblom (2017 s 135- 136)  
17 Regeringskansliet (2019-03-07)  
18 Rönnblom (2017 s 139- 141) 
19 Rönnblom (2017 s 141- 142)  
20 Rönnblom (2017 s 144)  



 
 

7 
 

 

En anledning till detta är att det kan framstå som misslyckat att benämna ett problem och det 

viktigaste är att uppfylla mål oavsett avsaknaden av ett varför eller ett hur. Denna form av 

styrning skapar rädsla att göra fel och osäkerhet, det kan förklara den konstanta efterfrågan på 

kunskap. Jämställdhetsintegrering har blivit en fråga om kunskap och kunskap som ska 

spridas, och information och stöd som ska ges, istället för politiska beslut som ska 

genomföras. När problemet som jämställdhetsintegrering ska lösa kommer att handla om brist 

på kunskap, så förskjuts problemet från maktens centrum till dess periferi.21  

 

2.5 Jämställdhet inom transportpolitik  

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Det övergripande målet delas in i ett hänsynsmål och ett funktionmål. Inom funktionsmålet 

finns skrivningen att transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnor 

respektive mäns transportbehov.22  

 

Enligt regeringskansliet är jämställdhet prioriterat inom den svenska transportpolitiken och 

regeringen arbetar för ett mer jämställt transportsystem genom att ta hänsyn till kvinnors och 

mäns behov av transporter, se till att kvinnors och mäns perspektiv och värderingar synliggörs 

inför beslut samt att se till att kvinnor och män är med i beslutande organ och har samma 

möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning. 23 

 

Gällande representation arbetar regeringen strukturerat med nominering och tillsättning av 

generaldirektörer och andra direktörer inom transportområdet, vilket leder till mer jämställda 

styrelser. Vid varje tillfälle när transportsystemet diskuteras behövs genusglasögon menar 

regeringskansliet. Detta för att beslutet ska fattas på ett välgrundat underlag där 

jämställdhetsaspekterna finns med som en naturlig del.24 

 

Trots detta visar forskning på hur transportsystemets utformning och funktionssätt bidrar till 

ojämställdhet. Forskning har även visat på att en transportpolitik som bedrivs ur ett 

jämställdhetsperspektiv bidrar positivt till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det har 

varit svårt att verksamhetsanpassa jämställdhetsmålen internt och externt inom 

transportsektorn och forskning menar att transportplaneringen i stort saknar rutiner för 

jämställdhetsintegrering. De som arbetar med transportplanering efterfrågar beprövade och 

etablerade arbetsmodeller för jämställdhetsanalyser. 25 

 

I över 15 år har det varit aktuellt att större åtgärder som planeras och genomförs i 

transportsystemet bör analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 2002 föreslog före detta 

trafikanalysmyndigheten Statens intuition för kommunikationsanalys (SIKA) att analysen av 

jämställdhet i transportplaneringen skulle ges en liknande funktion och form som en 

miljökonsekvensanalys. I regeringens proposition från 2008, Framtidens resor och 

transporter (Prop. 2008/09:35) utvecklades idén om att arbetet med ökad jämställdhet inom 

transportsektorn måste ske brett och långsiktigt. Där finns även skrivningar kring att sociala 

konsekvensbeskrivningar är ett viktigt verktyg i arbetet för ett mer jämställt transportsystem. 

Det finns en politisk vilja och ett regelverk som pekar på att konsekvenserna av jämställdhet 

                                                           
21 Rönnblom (2017 s 144- 145)  
22 Prop. (2009 s 14- 16)  
23 Regeringskansliet (2019-03-06)  
24 Regeringskansliet (2019-03-06)  
25 K2 Research (2016 s 14- 15)  
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ska beaktas i transportplanering. Men detta genomförs sedan inte på ett tillfredsställande sätt 

enligt Hallin m.fl.26 

 

Det går att problematisera på flera sätt vad som menas med ett jämställt transportsystem 

menar Statens intuition för kommunikationsanalys (SIKA). Om satsningar görs på de delar av 

transportsystemet som idag nyttjas mest av kvinnor är det inte automatiskt så att vi uppnår ett 

jämställt transportsystem och i förlängningen ett jämställt samhälle. Det är inte heller så att 

jämställdhet innebär att kvinnor anammar det som idag är mer ”manliga resmönster”. 

Ojämställdheten finns i Sverige inom många områden och transportplaneringen bör beakta de 

konsekvenser detta får för resbehov och resvanor.27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Hallin (2016 s 14)  
27 SIKA (2008 s 50- 51) 
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3 Analysbegrepp; kriterier och översättning 
Mina frågeställningar handlar om jämställdhetsperspektivet inom nationell och regional 

transportpolitik (Frågeställning 1 & 2), kopplingen mellan de transportpolitiska- och de 

jämställdhetspolitiska målen (Frågeställning 3) samt översättning från nationell till regional 

nivå (Frågeställning 4).  

 

För att kunna besvara mina frågeställningar som på olika sätt handlar om 

jämställdhetsintegrering (se rubrik 2.4) kommer kriterierna från en dokumentanalys samt 

begreppet översättning att användas. Min användning av dessa begrepp kommer vara att 

översättning används för att få syn på det större perspektiv medan kriterierna behövs för att 

kunna göra en mer konkret bedömning. Detta är ett sätt att avgöra om jämställdhetsintegrering 

skett och beskriva i vilken utsträckning jämställdhetsperspektivet finns med.  

 

3.1 Kriterier från dokumentanalys 

Rapporten Staten som förebild? från före detta Integrationsverket handlar om etnisk mångfald 

vid de svenska myndigheterna28. I rapporten genomförs en dokumentanalys av 

myndigheternas handlingsplaner för främjandet av etnisk mångfald29.   

 

Diskrimineringsombudsmannens handbok för aktiva åtgärder från 1999 innehåller råd som i 

rapporten anger grundkraven för föreställningen om staten som förebild när det gäller etnisk 

mångfald. Dessa råd har i rapporten omformulerats och tillspetsats till en form av kriterier att 

jämföra och testa handlingsplanerna med. I denna uppsats har kriterierna omformulerats så de 

ska passa jämställdhetsområdet och denna studie. Men kriterierna kommer ursprungligen från 

rapporten Staten som förebild?30 

 

Kriterierna jag ska använda mig av, vid analys av jämställdhetsperspektivet samt om en 

översättning skett är:  

 

 Mål för jämställdhet: Finns det mål för jämställdhet?  

 

 Fastställ nuläget: Har en nulägesanalys gjorts i koppling jämställdhet?  

 

 Åtgärder: Finns det åtgärder i dokumentet i koppling till jämställdhet?   

 

 Utvärdering: Finns det riktlinjer för utvärdering i koppling till jämställdhet?  

 

Råd för myndigheternas arbete för etnisk mångfald och med mångfaldsplaner från 2000 

innefattar råd som även de kan formuleras om till kriterier.  

 

Kriterierna jag ska använda mig av, vid analys av jämställdhetsperspektivet samt om en 

översättning skett är: 

 Ansvar – ledningen: Vilket ansvar har ledningen i jämställdhetsarbetet?  

 

 Ansvar – delegering: Vem/vilka blir delegerade ansvar i jämställdhetsarbete? 

 

 Resurser: Vilka resurser är avsatta för jämställdhetsarbetet?  

                                                           
28 Integrationsverket (2004 s 9) 
29 Integrationsverket (2004 s 22) 
30 Integrationsverket (2004 s 24)  
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 Arbetsformer: Vilka arbetsformer finns för att uppnå de eventuella målen kring 

jämställdhet? 

 

 Arbetsområden: Finns det fokusområden inom jämställdhetsarbetet? 

 

 Mål på kort och lång sikt för jämställdhet: Finns det mål på kort- och långsikt för 

jämställdhet?  

 

 Underlag: Finns det underlag i form av kartläggning, analyser, statistik eller 

jämförelser till jämställdhetsarbetet? 31 

 

3.1.1 Bedömning och betygsättning  

För att göra en bedömning av svaren som kommer fram i denna dokumentanalys kommer jag 

med inspiration från betygsättningen som genomfördes i dokumentanalysen av 

myndigheternas handlingsplaner konstruera ett poängsystem. Desto mer poäng innebär att 

desto fler kriterier som finns representerade desto bättre finns jämställdhetsperspektivet med.  

 

Det finns betygsstegen 0, 1 och 2.  

0= Kriteriet finns inte representerat  

1= Kriteriet finns delvis representerat  

2= Kriteriet finns representerat  

För mer information om bedömning och betygsättning, se Bilaga 1: Betygsmall för respektive 

kriterium.  

 

3.2 Översättning 

Ragnar Andersson använder sig i sin avhandling Mainstreaming av integration av begreppet 

översättning som ett analytiskt perspektiv32. Detta är ett begrepp som passar bra in på syftet i 

denna uppsats och kommer vara användbart att applicera vid studiet av de nationella och de 

regionala transportpolitiska målen.  

 

Att använda sig av ett översättningsperspektiv handlar om att analysera idéer i form av policy, 

alltså politikens output/resultat. Implementeringen av idéerna kan ses som en process där 

policy översätts i olika policysammanhang. Bakgrunden till framväxten av ett 

översättningsperspektiv inom forskningen kan ses ligga i att tidigare har det funnits ett synsätt 

som varit olikt översättning. Detta synsätt handlar om att spridning är en process där idéer 

sänds ut från en sändare via olika kanaler för att nå målet och möter på vägen olika typer av 

trögheter och motstånd samtidigt som idén generellt blir oförändrad. En sak som detta kan 

leda till är att en missar variationer och olika aktörers möjlighet att påverka utvecklingen.33  

 

Idéspridningen blir beroende av att någon tolkar och översätter idéer som tillräckligt 

intressanta och viktiga för att sända vidare, i ett översättningsperspektiv. Policy kan ses som 

en process där meningen konstant skapas och återskapas. Översättningsperspektivet är 

användbart för att fånga processer och en viktig del är att meningsskapandet sker av 

människor. För att idéer och beteenden ska spridas mellan organisationer och länkar i en 

styrningskedja krävs det aktörer som aktivt översätter dessa utifrån sina perspektiv och utifrån 

                                                           
31 Integrationsverket (2004 s 24- 27)  
32 Andersson (2011)  
33 Andersson (2011 s 25- 26) 
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villkoren i sina olika kontexter. Oavsett hur stark och bra en idé än anses vara från början 

kommer ingen spridning av denna ske om ingen tar sig an idén.34  

 

Ett översättningsperspektiv är lämpligt för att beskriva hur idéer färdas mellan olika kontexter 

och det skapar möjligheter att studera hur roller och aktörer konstrueras. En översättning kan 

ses som bunden till ett särskilt sammanhang och därmed blir det viktigt att relatera olika 

frågeställningar till en social, ekonomisk och kulturell kontext.35  

 

Begreppet översättning kan i detta sammanhang ses i en vidare bemärkelse än vad begreppet 

pekar på i svenskan vilket är något som i sin helhet sätts in i ett nytt sammanhang. För att se 

det i vidare bemärkelse kan översättning ses som tolkning, skriva om, tyda, förklara, förflytta, 

förvandla, omvandla och omsättning i handling. Översättning i detta sammanhang ska också 

ses som ett aktivt begrepp, detta då det behövs aktivitet från människor för att göra tolkningar, 

omvandlingar och omsättningar till aktivitet. En översättning kan kräva att den ursprungliga 

idén förändras men en översättning av god kvalitet innebär ändå att mycket av grundidén och 

värderingarna i den ursprungliga idén återfinns i senare översättningar.36  

 

Idéer kan ses som något som går att överföra från en person till en annan genom berättelser 

men för att idéerna ska spridas i en organisation eller mellan organisationer behöver idéerna i 

praktiken materialiseras. Detta kan ses som en modell vid namn idémodellen som är en 

handlingskedja som går från idé, objektifiering handling, upprepad handling och 

institutionalisering. Att idéer institutionaliseras innebär att personer i organisationen tar dem 

för givna, formulerar motivationer för varför de måste upprepas, slutar uppmärksamma dem 

och bara gör dem. Idébärare kan ses som de personer som har till uppgift att sprida idéer som 

översätts.37  

 

3.2.1 Resultat av översättning  

En översättning kan ses leda till:  

1. Ingen översättning refusering: En stoppad översättning, idén har refuserats/avfärdas. 

Ingen har tagit till sig den men det är viktigt att påpeka att även en icke- översättning 

är en aktiv handling.  

2. Översätts som assimilering: Idéns översättning leder inte till en avgörande förändring i 

det mottagande sammanhanget. Det nya anpassas till gällande villkor och 

underordnas. Exempelvis att en organisation säger att de vill genomföra jämställdhet 

vilket i sig inte leder till någon förändring.  

3. Översätts som särkoppling: Frågor och mål löskopplas från det som anses vara 

kärnverksamheten. Isärhållning märks ofta genom en sidoordnande organisering, 

säråtgärder och marginalisering. Särkoppling kan ske medvetet för att experimentera 

och pröva nya idéer.  

4. Översätts som transformering: En översättning där grundläggande strukturer, attityder 

och institutionella förhållanden förändras.  

De tre första punkterna innebär olika former av marginalisering, alltså att sätta arbetet med 

frågan utanför på något sätt. Assimilering, särkoppling och transformering kan ses som olika 

steg i en process. Därmed kan assimilering och särkoppling utvecklas och leda till 

transformering.38  

                                                           
34 Andersson (2011 s 26- 27)  
35 Andersson (2011 s 27) 
36 Andersson (2011 s 27- 28)  
37 Andersson (2011 s 28)  
38 Andersson (2011 s 29- 30)  
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4 Politiska mål inom transport och jämställdhet  

4.1 Politiska mål inom transport 

4.1.1 Nationella mål inom transportpolitik 

För att studera de nationella målen inom transportpolitiken kommer en studie göras av 

Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter. Dokumentets 

målstruktur innefattar ett hänsynsmål och ett funktionsmål som är till för att uppfylla det 

övergripande transportpolitiska målet.39  

 

Det övergripande transportpolitiska målet: Det övergripande transportpolitiska målet är att 

säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet.40 

 

Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa: Transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att 

miljökvalitetsmålen ska uppnås och till ökad hälsa.41 

 

Funktionsmål – Tillgänglighet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. 

likvärdigt svara mot kvinnor respektive mäns transportbehov.42 

 

Funktionsmålet kommer vara i mest fokus i denna studie då det tydligt innehåller en 

målsättning om ett jämställt transportsystem. För att uppfylla funktionsmålet för tillgänglighet 

är en av preciseringarna att arbetsformerna, genomförandet och resultatet av 

transportpolitiken bör medverka till ett jämställt samhälle.43  

 

Etappmål som föreslås under delmålet om jämställdhet och fördelning:  

- Tillgänglighet ska vara utformad så att en ökad jämställdhet i samhället främjas 

- I ledningsgrupper samt i arbetsgrupper för långsiktig planering av transportsystemet i 

den offentliga verksamheten ska senast 2012 inget kön ha en representation som 

understiger 40 %  

- Fördelning av samhällsekonomisk nytta mellan olika socioekonomiska grupper, 

mellan män och kvinnor, inom regioner samt mellan regioner ska redovisas för 

åtgärder i transportsystemet 44 

 

4.1.2 Regionala mål inom transportpolitik 

För att studera de regionala målen inom transportpolitiken kommer denna uppsats utgå ifrån 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 Östergötlands län (LTP). Den roll 

som LTP har i det regionala utvecklingsarbetet är att stödja de övergripande målen och 

strategierna i det Regionalt utvecklingsprogrammet > 2030 för Östergötland. Det regionala 

utvecklingsprogrammet är den gemensamma plattformen för det regionala utvecklingsarbetet 

i Östergötland.  

 

                                                           
39 Prop. (2009 s 13)  
40 Prop. (2009 s 14) 
41 Prop. (2009 s 30) 
42 Prop. (2009 s 16) 
43 Prop. (2009 s 18) 
44 Prop. (2009 s 19)  
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Regionala målen enligt RUP:  

1. Goda livsvillkor för regionens invånare (social hållbarhet)  

2. Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning (ekonomisk hållbarhet)  

3. Hållbart nyttjande av naturens resurser (ekologisk hållbarhet) 

 

Fyra av de strategier som formuleras i RUP för att klara målen och utmaningarna har direkt 

koppling mot transportsystemet och den rumsliga planeringen.  

 Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang  

 Stärk Östergötland som en flerkärnig stadsregion 

o ”Genom att underlätta för både kvinnor och män i olika skeden av livet och 

med olika behov att röra sig till, från och inom regionens centrala delar, stärka 

förutsättningarna för ett dynamiskt, flexibelt, hållbart och växande näringsliv.”                                                                          

 Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar 

 Ställ om Östergötland till en resurssnål region 45 

 

Under funktionella transportstråk – mål och brister skrivs det också om att ”Den förbättrade 

tillgängligheten ska ske på ett trafiksäkert och långsiktigt miljömässigt hållbart sätt och 

samtidigt svara både mot kvinnors och mäns transportbehov”.46  

 

4.2 Politiska mål inom jämställdhet  

Det övergripande målet bland de jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha 

makt att forma samhället och sitt eget liv, under det finns det 6 delmål som är: 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande: Att kvinnor och män ska ha samma rätt 

och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattande inom samhällets alla sektorer.   

2. Ekonomisk jämställdhet: Att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i 

fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.  

3. Jämställd utbildning: Samma möjligheter och villkor ska gälla för kvinnor och män, 

flickor och pojkar när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.  

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska ha 

samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.  

5. Jämställd hälsa: Samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och 

omsorg på lika villkor ska gälla för kvinnor och män, flickor och pojkar.  

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra: Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
45 Region Östergötland (2018 s 25)  
46 Region Östergötland (2018 s 31)  
47 Regeringskansliet (2017)  
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5 Jämställdhetsperspektiv på de transportpolitiska målen  
 

Denna del behandlar frågeställning 1 och 2: 

1. Finns jämställdhetsperspektivet med i de nationella transportpolitiska målen? 

a. Om ja, på vilket sätt finns det med?  

2. Finns jämställdhetsperspektivet med i de regionala transportpolitiska målen?  

b. Om ja, på vilket sätt finns det med? 

 

 

5.1 Policyanalys av de transportpolitiska målen  

Jag kommer att göra en policyanalys, analys av policy med fokus på studier av policyinnehåll. 

Policyinnehållet är i detta fall de transportpolitiska målen på nationell och regional nivå. Det 

som kännetecknar studier av policyinnehåll är att det handlar om att beskriva och förklara 

uppkomsten och utvecklingen av en bestämd policy. Att studera hur en viss policy uppstod, 

hur den förverkligades och vilka resultat den ledde till. För att göra denna analys kommer 

utgångspunkten vara de politiska målen inom transport på nationell och regional nivå (se 

rubrik 4.1).   

 

På nationell nivå går jämställdhetsperspektivet tydligt att urskilja. Speciellt i koppling till 

funktionsmålet där det finns skrivningar kring att transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Sedan finns det ett etappmål 

som behandlar jämställdhet i koppling till tillgänglighet. Det finns även mål kring 

representation av kvinnor i lednings- och arbetsgrupper. Den samhällsekonomiska nyttan ska 

också fördelas mellan män och kvinnor.  

 

På regional nivå finns inget uttalat mål i koppling till jämställdhet utan det målet där 

jämställdhet skulle kunna tolkas in i är det regionala målet om goda livsvillkor för regionens 

invånare som handlar om social hållbarhet. På regional nivå skrivs det om jämställhet genom 

att en del i strategin att stärka Östergötland som en flerkärnig stadsregion handlar om att 

underlätta för både kvinnor och män i olika skeden av livet och med olika behov att röra sig. 

Det finns även skrivningar kring att den förbättrade tillgängligheten ska svara mot både 

kvinnors och mäns behov.  

 

5.2 Dokumentanalys  

 
Bild 1: Resultat dokumentanalys i Excel (Nationella mål, LTP)  

Se bilaga 2 för detaljerat resultat.  

 

Ett sätt att avgöra hur väl jämställdhetsperspektivet är integrerat i de transportpolitiska målen 

är att studera de kriterier som används inom den redovisade dokumentanalysen. För att få en 
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överblick över resultatet presenteras här en förminskad bild över resultatet i Excel redovisas, 

se Bild 1.  

På den lodräta axeln finns de olika dokumenten, de dokumenten är mer specifikt:  

 Nationella mål = Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och 

transporter. De nationella transportpolitiska målen, 

 LTP = Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029 Östergötlands län. 

De regionala transportpolitiska målen.  

 

På den lodräta axeln har vi de olika kriterierna som är:  

 Mål för jämställdhet 

 Fastställa nuläget 

 Åtgärder 

 Utvärdering 

 Ansvar – ledning  

 Ansvar – delegering  

 Resurser 

 Arbetsformer 

 Arbetsområden 

 Mål, lång resp. kort sikt  

 Underlag 

 

Det finns betygsstegen 0, 1 och 2.  

 Röd ruta: 0= Kriteriet finns inte representerat  

 Gul ruta: 1= Kriteriet finns delvis representerat  

 Grön ruta: 2= Kriteriet finns representerat  

 

Mer utförligt om kriterierna och betygsstegen hittar du under rubrik 3.1. 

 

I denna del kommer jag att undersöka hur väl jämställdhetsperspektivet är integrerat i de två 

olika dokumenten, som står för de nationella målen och de regionala transportpolitiska målen 

(LTP). Jag kommer här att kolla på dokumenten var och en för sig och inte jämföra dem. I en 

senare del (rubrik 7.2) kommer en jämförelse att göras mellan dokumenten och fokus kommer 

ligga vid hur översättningen skett från nationell till regional nivå. 

5.2.1 Nationella mål 

Inom de nationella målen finns jämställdhetsperspektivet integrerat när det gäller kriterierna 

mål för jämställdhet, fastställa nuläget, mål, lång resp. kort sikt samt underlag. Det vill säga 

att dessa rutor är gröna. Detta visar att det finns mål både på kort- och lång sikt samt att det 

finns underlag och ett nuläge kring kvinnor och män inom transportpolitiken. Sedan ser vi att 

det delegerade ansvaret samt arbetsformer delvis finns integrerat vilket är de gula rutorna. 

Medan kriterierna åtgärder, utvärdering, ledningens ansvar, resurser samt arbetsområden inte 

finns integrerade. Detta tyder på att det finns en grund i jämställdhetsarbetet, det finns mål 

och därmed ambitioner att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv samt att det finns en vilja att 

undersöka hur jämställd transportpolitiken är. Arbetet har sedan delvis fortsatt med en 

delegering av ansvar samt en precisering av arbetsformer. Men jämställdhetsperspektivet 

saknas också på flera håll genom att det exempelvis inte finns några avsatta resurser, åtgärder 

eller någon plan för utvärdering.  
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5.2.2 Regionala mål: LTP 

Inom de regionala målen finns jämställdhetsperspektivet integrerat när det gäller åtgärder och 

utvärdering, alltså gröna rutor. Sedan finns det delvis integrerat, gula rutor, gällande mål för 

jämställdhet, delegerat ansvar, arbetsområden, samt mål, lång resp. kort sikt. De kriterier som 

inte finns integrerade är att fastställa nuläget, ledningens ansvar, resurser, arbetsformer samt 

underlag. Detta visar på att det finns åtgärder och en vilja att utvärdera detta men att därefter 

så finns inget tydligt jämställdhetsperspektiv integrerat. Mål på kort och lång sikt finns delvis 

integrerade vilket tyder på att jämställdhetsperspektivet inte blivit tydligt integrerat från 

början. En annan sak som visar på ett bristande förarbete är att inget nuläge eller underlag 

finns. Detta ses sedan resultera i att ledningens ansvar inte finns preciserat, inte heller avsatta 

resurser eller arbetsformer.  
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6 Kopplingen transportpolitiken och jämställdhetspolitiken 
 

 

Denna del behandlar frågeställning 3:  

 

3. Hur ser kopplingen ut mellan de transportpolitiska målen (nationellt och regionalt) och 

de jämställdhetspolitiska målen?  

 

Ifrån den nationella politikens håll är svaret på hur de jämställdhetspolitiska målen ska uppnås 

att de ska integreras inom alla politikområden, däribland transportpolitiken. Utifrån detta 

kommer jag här att studera tänkta beröringspunkter mellan de olika områdena. Det är viktigt 

att betona att detta inte är en fullständig beskrivning. Detta är ett resonemang om hur 

områdena skulle kunna kopplas ihop och förhålla sig till varandra. Den första delen handlar 

om att undersöka ifall de jämställdhetspolitiska delmålen finns representerade på nationell och 

regional nivå.   

De jämställdhetspolitiska delmålen:  

1. En jämn fördelning av makt och inflytande  

2. Ekonomisk jämställdhet 

3. Jämställd utbildning 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

5. Jämställd hälsa  

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra48 

 

6.1 Nationell nivå 

I de nationella målen inom transportpolitiken är jämställdhetsperspektivet tydligt integrerat. 

Inom funktionsmålet som bidrar till att uppfylla det övergripande transportpolitiska målet så 

står det att ”Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors 

respektive mäns transportbehov”. Det presenteras också etappmål som ska leda till detta, 

etappmålen handlar om transportsystemets utformning, kvinnlig representation, fördelning av 

samhällsekonomisk nytta och kollektivtrafikens utformning. På den nationella nivån kan 

delmålet om makt och inflytande samt ekonomi ses som de två delmålen som behandlas.  

 

Delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande kan ses finnas med här då det finns 

ett etappmål om jämställd representation. Senast 2012 ska inget kön ha en representation som 

understiger 40 % i ledningsgrupper och arbetsgrupper för långsiktig planering av 

transportsystemet, i den offentliga verksamheten. Delmålet om ekonomisk jämställdhet finns 

med i de nationella transportpolitiska målen då ett etappmål är att fördelning av 

samhällsekonomisk nytta mellan män och kvinnor ska redovisas för åtgärder i 

transportsystemet.  

 

6.2 Regional nivå 

Det närmaste ett jämställdhetsperspektiv det går att komma i de regionala transportpolitiska 

målen är att ett av de regionala målen som lyder ”Goda livsvillkor för regionens invånare 

(social hållbarhet)”. Under en strategi för att nå de regionala målen finns det även en 

skrivning om att underlätta för både kvinnor och män i olika skeden i livet och med olika 

behov kring att röra sig till, från och inom regionen. Om dessa skrivningar ska analyseras 

                                                           
48 Regeringskansliet (2017) 
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utifrån de jämställdhetspolitiska målen är min bedömning att ingen av delmålen tas i 

beaktning på regional nivå.  

 

6.3 Delmål inom jämställdhetpolitiken och transportpolitik  

Denna del är en beskrivning av hur varje delmål inom jämställdhetspolitiken skulle kunna 

appliceras på transportpolitiken. Det första delmålet inom jämställdhetsmålen är en jämn 

fördelning av makt och inflytande. Detta handlar om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor 

och män gällande deltagande i besluts- och genomföringsprocesser kring transportpolitik. Det 

handlar om allt från vem som sitter i styrelser eller vem som kör bussen till vem som är den 

kommunala tjänstepersonen som arbetar med transportfrågor.  

 

När det kommer till delmålet om ekonomisk jämställdhet handlar det om att transportsystemet 

ska bidra till likvärdig tillgång till utbildning och arbete för män respektive kvinnor. Andra 

intressanta resonemang att fundera kring är hur kvinnor och mäns olika ekonomiska 

förutsättningar påverkar transportsystemets utformning. Om det t.ex. är mannen i en hetero 

relation som oftast tar bilen till arbetet, hur påverkar det kvinnans möjlighet till en bättre lön? 

Finns det någon koppling mellan kvinnors företagande och utformningen på dagens 

transportsystem?  

 

Delmålet om jämställd utbildning skulle kunna kopplas ihop genom att kolla på 

transportsektorn som arbetsplats. Det är en mansdominerad arbetsplats och utbildningar inom 

transport och fordon är också mansdominerade. Varför är det så och vad kan vi göra för att 

locka flickor och kvinnor till ett jobb inom transportsektorn? Jämställd utbildning handlar ju 

om samma möjligheter och villkor ska gälla kring utbildning och studieval, och där tror jag att 

det finns mycket att arbeta med i koppling till transportsektorn. Vad är det som gör att män 

känner sig mer ”hemma” i den branschen? Hur ser kopplingen ut kring de förväntningar som 

finns på en i koppling till ens kön? 

 

Transportsystemet ska bidra till att skapa jämn fördelning mellan män och kvinnor avseende 

obetalt hem- och omsorgsarbete. Det är svårt att i praktiken säga vad detta exakt kan handla 

om men ett exempel är t.ex. att kolla på om det är kvinnor eller män som har bästa 

förutsättningarna (ur transportsynpunkt) att hämta barn på förskola eller skola. Ett annat 

perspektiv att ta in skulle kunna handla om hur arbetstiderna och arbetsförhållandena vid ett 

arbete inom transportsektorn skulle kunna påverka möjligheten till att utföra hem- och 

omsorgsarbete.  

 

Jämställd hälsa kan innefatta många saker men det handlar dels om samma förutsättningar för 

god hälsa. Inom transportområdet kan detta delmål analyseras utifrån hur de som arbetar inom 

området mår och om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män. Skulle det exempelvis 

kunna finnas en hälsoaspekt på att kvinnor generellt inte väljer att arbeta inom 

transportsektorn? Som t.ex. höga ljudnivåer, dammigt, arbete på hög höjd etc.  

 

Delmål sex handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. En aspekt här är den risk och 

rädsla som kan finnas att utsättas för våld/brott i samband med transporter och användning av 

transportsystemet, och dess negativa återverkningar på mobilitet. Finns det skillnader kring 

den upplevda tryggheten på exempelvis en busshållplats mellan kvinnor och män? Då 

transportsektorn är en generellt mansdominerad bransch skulle en diskussion kunna föras 

kring om kvinnor och tjejer känner sig säkra på arbetsplatser inom transportsektorn. Finns det 

exempelvis problem med sexuella trakasserier av män mot kvinnor? 
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7 Översättning av jämställdhetsperspektivet 

 
Denna del behandlar frågeställning 4:  

 

4. Har en översättning av ett jämställdhetsperspektiv skett från nationell till regional nivå 

inom transportpolitiken?  

b. Om ja, hur har översättningen sett ut?   

 

7.1 Översättning genom Samlad effektbedömning  

För att analysera de transportpolitiska målen på nationell och regional nivå utifrån 

översättning så kommer jag använda mig av Länsplanen för regional transportinfrastruktur 

2018-2029 Östergötlands län (LTP). Av regeringens uppdrag och direktiv framgår att 

planeringen ska utgå från de transportpolitiska målen, genom att vara samhällsekonomisk 

effektiv, bidra till begränsad klimatpåverkan samt bidra till optimal användning av 

transportsystemet49. LTP blir ett bra material att använda sig av då det är LTP som regionen 

har för att göra om de nationella transportpolitiska målen till en precisering på regional nivå.  

 

I LTP som är fastställd av Regionfullmäktige finns det bilagor med utförda Samlad 

effektbedömningar (SEB) som gjorts på åtgärder i koppling till regionala vägar. Det är 

trafikverket som utför dessa och i metoden SEB beskrivs vilka effekter och kostnader en 

föreslagen åtgärd eller ett åtgärdspaket skulle få om den genomförs. SEB är ett 

beslutsunderlag som syftar till att utgöra ett stöd för planering, beslut och uppföljning. 

Åtgärdens effekter beskrivs i SEB ur tre beslutsperspektiv, det är samhällsekonomisk analys, 

transportpolitisk målanalys och en fördelningsanalys. Jag kommer att studera den 

transportpolitiska målanalysen och fördelningsanalysen på grund av att kön finns med som en 

analysaspekt. Kön finns inte mer som en analysaspekt i den samhällsekonomiska analysen 

och därmed väljer jag att inte studera den. 50 

 

7.1.1 Transportpolitisk målanalys 

Den transportpolitiska målanalysen handlar om hur de transportpolitiska målen påverkas av 

åtgärden enligt trafikverket51. Inom LTP så finns det sex stycken bilagor som gäller åtgärder 

som ska göras i koppling till olika regionala vägar. För varje bilaga och därmed väg finns det 

en skattning av hur väl denna åtgärd bidrar till funktionsmålet och mer specifikt jämställdhet. 

Jämställdhet delas här upp i jämställd transport och lika möjligheter. Exemplet nedan är det 

resultat som finns för dessa sex stycken bilagorna. Varje bilaga och därmed varje väg och 

åtgärd som ska göras får resultatet ”inget bidrag” när det kommer till jämställdhet.  

 

Bilaga X: Väg Y  

 Bidrag till FUNKTIONSMÅLET: Jämställdhet 

o Jämställdhet transport= Inget bidrag 

o Lika möjlighet= Inget bidrag 52 

                                                                                               

Inom dessa bedömningar ser en att översättningen kan ses resultera i refusering. Genom att 

alla rutor får svaret om inget bidrag och ingen ruta får varken ett positivt eller ett negativt svar 

                                                           
49 Region Östergötland (2018 s 5)  
50 Trafikverket (2018)  
51 Trafikverket (2018)  
52 Region Östergötland (2018 s 63- 77)    
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så kan det tolkas som att idén i praktiken har avfärdas. Då ingen har tagit sig an idén om 

jämställdhet.  

Detta kan även ses visa på assimilering. Det finns en idé om att arbeta med jämställdhet i 

koppling till det nationella funktionsmålet. Men detta kommer inte leda till någon förändring 

då det inte finns något bidrag till insatserna. Jämställdhetsfrågan anpassas till villkoren inom 

transportpolitiken och underordnas därmed för att det på olika sätt inte ses som ”lika viktigt” 

som exempelvis miljöproblem.  

 

7.1.2 Fördelningsanalys 

Fördelningsanalysen handlar om hur nyttorna fördelar sig på olika grupper och här är kön en 

aspekt som tas upp.53 Gällande fördelningsanalysen används samma sex stycken bilagor som 

vid den transportpolitiska målanalysen. Exemplet nedan visar på resultatet för fyra stycken av 

bilagorna och åtgärderna i koppling till en väg. Då är svaret neutral både på vilket kön som 

har störst nytta och störst nackdel.  

 

Bilaga X: Väg Y  

 Fördelningsaspekt: Kön – restid, reskostnad, restidsosäkerhet (persontrafik)  

o Störst nytta/fördel: Neutral  

o Störst negativ nytta/nackdel: Neutral   

 

Detta tyder på ett resonemang liknande kring den transportpolitiska målanalysen. 

Översättningen kan ses resultera i refusering genom att fyra av bilagorna får ett neutralt svar.  

 

Bilaga A2: Rv 23/34 Rimforsa- Skeda Udde 

 Fördelningsaspekt: Kön – restid, reskostnad, restidsosäkerhet (persontrafik)  

o Störst nytta/fördel: Män (%) 

o Störst negativ nytta/nackdel: Neutral   

 

Bilaga A6: Lv 210 Skärgårdslänken  

 Fördelningsaspekt: Kön – restid, reskostnad, restidsosäkerhet (persontrafik)  

o Störst nytta/fördel: Män: 55 %  

o Störst negativ nytta/nackdel: Neutral 54 

 

Det är två bilagor som sticker ut. Gällande Bilaga A2: Rv 23/34 Rimforsa- Skeda Udde har 

män procentuellt störst nytta/fördel av ombyggnationen och gällande Bilaga A6: Lv 210 

Skärgårdslänken har män 55 % störst nytta/fördel av ombyggnationen. Vad det innebär med 

procentuellt störst nytta och att män har 55 % störst nytta finns det ingen mer specifikation 

om.  

 

Detta resultat kan även ses visa på assimilering. Det finns en idé om att göra en 

fördelningsanalys i koppling till kön. Men detta kommer generellt inte leda till någon 

förändring då det i de flesta fall görs en neutral bedömning. Könsfrågan anpassas till villkoren 

inom transportpolitiken och underordnas därmed för att det på olika sätt inte ses som ”lika 

viktigt” som t.ex. att kolla på fördelningen gällande ålder (där det finns svar kring alla 

åtgärder). Ingen av de sex bilagorna sågs enligt trafikverket ha störst nytta/fördel för kvinnor 

vilket visar på att jämställdhetsperspektivet saknas. 

                                                           
53 Trafikverket (2018)  
54 Region Östergötland (2018 s 63- 76) 
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7.2 Dokumentanalys  

 
 

Bild 2: Resultat dokumentanalys i Excel (Nationella mål, RUP, LTP)  

Se bilaga 2 för detaljerat resultat.  

 

Dokumentanalysen och kriterierna är ett sätt att avgöra om en översättning från nationell till 

regional nivå har skett och hur den i så fall ser ut. För att få en överblick över resultatet 

presenteras här en förminskad bild över resultatet i Excel, se ovan.  

 

På den lodräta axeln finns de olika dokumenten, de dokumenten är mer specifikt:  

 Nationella mål = Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och 

transporter. De nationella transportpolitiska målen. 

 RUP = Regionalt utvecklingsprogram > 2030 för Östergötland. RUP är grunden för 

det regionala utvecklingsarbetet och är det övergripande dokumentet.  

 LTP = Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029 Östergötlands län, 

de regionala transportpolitiska målen.  

 

På den lodräta axeln har vi de olika kriterierna som är:  

 Mål för jämställdhet 

 Fastställa nuläget 

 Åtgärder 

 Utvärdering 

 Ansvar – ledning  

 Ansvar – delegering  

 Resurser 

 Arbetsformer 

 Arbetsområden 

 Mål, lång resp. kort sikt 

 Underlag 

 

Det finns betygsstegen 0, 1 och 2.  

 Röd ruta: 0= Kriteriet finns inte representerat  

 Gul ruta: 1= Kriteriet finns delvis representerat  
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 Grön ruta: 2= Kriteriet finns representerat  

 

Mer utförligt om kriterierna och betygsstegen hittar du under rubrik 3.1.   

 

I denna del kommer jag att undersöka om en översättning har skett från nationell nivå till 

regional nivå och hur den i så fall sett ut. Jag kommer här att se dokumenten som en kedja 

från de nationella målen till RUP till LTP. Detta är alltså en jämförelse mellan dokumenten.  

 

Dokumentet med flest kriterier representerade, gröna rutor, är de nationella målen. Medan 

RUP och LTP bara har två kriterier representerade, grön rutor. Men det går också att urskilja 

att både RUP och LTP har fler kriterier delvis representerade, gula rutor, än de nationella 

målen.  

Det går att se ett intressant samband. Betygen i LTP (0, 1 eller 2) kommer inom alla kriterier 

förutom arbetsformer att följa samma mönster som betygen i RUP. Detta är intressant för det 

visar på att det som skrivs i RUP följer med till LTP. Det visar på att RUP och LTP har ett 

tydligt samspel och det som finns eller inte finns i RUP kommer då troligtvis ha liknande 

resultat i LTP.  

Maxpoäng för varje dokument är 22 p, alltså 2p x 11 kriterier. De nationella målen får 10 p, 

RUP får 9 p och LTP får 8 p. Detta visar på att jämställdhetsperspektivet finns tydligast på 

nationell nivå men att det inte är så stor skillnad mellan de olika nivåerna men att alla tre 

dokument får ganska dåligt resultat.  

7.2.1 Genomgång av kriterierna 

När det kommer till mål för jämställdhet ser vi att jämställdhetsperspektivet finns med i de 

nationella målen men att det inte finns med på samma sätt på regional nivå. Detta kan ses tyda 

på assimilering genom att målen från nationellt håll är tydliga men att det sedan anpassas till 

de regionala villkoren och blir ihop klumpade med flera andra saker under målen ”goda 

livsvillkor”. Regionen ska ju arbeta utifrån de nationella transportpolitiska målen, vilket då 

bl.a. är jämställdhet, men i de regionala dokumenten finns inga skrivningar kring detta.  

 

En nulägesanalys finns i de nationella målen men inte i RUP eller LTP. Detta tyder på att 

ingen översättning har skett, refusering. Det saknas en förståelse kring värdet av att beskriva 

nuläget i koppling till jämställdhet.  

 

Det finns inga preciserade åtgärder inom de nationella målen men sedan ser vi att det finns 

åtgärder i RUP och LTP. Ingen översättning har skett, refusering, från nationell till regional 

nivå eftersom inget har funnits att översättas. Även om det på regional nivå funnits åtgärder.  

 

Det finns inga riktlinjer för utvärdering på nationell nivå men sedan ser vi att det finns 

riktlinjer i RUP och LTP. Ingen översättning har skett, refusering, från nationell till regional 

nivå eftersom inget har funnits att översättas.  

 

Ledningens ansvar finns det ingen information om. Ingen typ av översättning har varit möjlig 

då information saknas. 

 

Vem eller vilka som blir delegerade ansvaret finns det på alla nivåer delvis information om 

(gul ruta). Denna del skulle kunna tyda på en transformering, även om kriteriet inte är 

representerat (grön ruta) så hänger kedjan med från nationell till regional nivå.  
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Ingen information finns om avsatta resurser.  Ingen typ av översättning har varit möjlig då 

information saknas. 

 

När en kollar på kriteriet arbetsformer kan en se att en översättning har skett från nationell 

nivå till RUP, även om kriteriets representation varit delvis (gul ruta). Detta kan ses tyda på 

assimilering genom att idéns översättning inte leder till någon precisering i det längsta ledet i 

form av LTP. Jämställdhetsperspektivet underordnas och andra frågor får ta plats.   

 

Gällande arbetsområden finns det på nationell nivå inga fokusområden men sedan finns det 

någon typ av fokusområden. Ingen översättning har skett, refusering, från nationell till 

regional nivå eftersom inget har funnits att översättas.  

 

På nationell nivå finns det mål både på lång och kort sikt men i RUP och LTP finns det 

antingen bara mål på lång eller kort sikt. Översättningen kring denna del kan ses resultera i 

assimilering. Detta då det på nationell nivå finns bra mål både på kort- och lång sikt men att 

det sedan på regional nivå bara är de långsiktiga målen som hänger med.  

 

Underlag finns bara på nationell nivå och ingen information om det i RUP eller LTP. 

Refusering, här har ingen översättning skett då det bara finns information på nationell nivå.  
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8 Slutsatser  

8.1 Resultat  

8.1.1 Frågeställning 1 och 2: Jämställdhetsperspektiv på transportpolitiken 

Jämställdhetsperspektivet finns med i de nationella transportpolitiska målen. Det finns med 

genom övergripande mål och mål som handlar om tillgänglighet, representation samt 

fördelning av samhällsekonomisk nytta. Jämställdhetsperspektivet finns integrerat i mål, 

nuläge samt underlag. Ambitionerna att arbeta med jämställdhet finns men perspektivet finns 

inte med från början till slut.  

Jämställdhetsperspektivet finns delvis med i de regionala transportpolitiska målen. Det finns 

med genom skrivningar att stärka Östergötland genom att underlätta för kvinnor och män 

samt genom ett fokus på tillgänglighet. Åtgärder samt en vilja att utvärdera finns men 

jämställdhetsperspektivet finns inte med i hela processen.   

8.1.2 Frågeställning 3: Koppling transportpolitiken och jämställdhetspolitiken 

På nationell nivå kan två av delmålen i de jämställdhetspolitiska målen ses finnas med inom 

de transportpolitiska målen. Det är delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande 

samt delmålet om ekonomisk jämställdhet.  

På regional nivå kan inget av delmålet i de jämställdhetspolitiska målen ses finnas med inom 

de transportpolitiska målen. 

Det finns inget tydligt resultat kring hur en kan applicera de jämställdhetspolitiska delmålen 

på transportpolitiken. En anledning till detta är att det finns väldigt lite undersökning och 

forskning kring detta. Resultatet blir därför en sammanställning av tänkta sätt att 

sammankoppla dessa områden.  

Delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande kan appliceras på transportpolitik 

genom att säkerställa kvinnor och mäns deltagande i besluts- och genomföringsprocesser.   

 

Ekonomisk jämställdhet är ett av delmålen och en koppling där är att problematisera kring om 

transportsystemet bidrar till likvärdig tillgång till utbildning och arbete för kvinnor och män.  

   

Jämställd utbildning är även det ett delmål och dess koppling till transportpolitiken kan handla 

om en analys av att transportsektorn och utbildningar inom området är mansdominerade. Att 

problematisera vad det gör med utbildningarna inom området är en tänkt koppling.  

 

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbete är ett delmål. Koppling som går 

att finna här är att transportsystemet ska bidra till att skapa en jämn fördelning avseende det 

obetalda hem- och omsorgsarbetet. Ett perspektiv är att studera vad ett arbete inom 

transportsektorn innebär för möjligheterna till hem- och omsorgsarbete.  

 

Det näst sista delmålet är jämställd hälsa. Detta kan kopplas till en analys om hur de som 

arbetar inom transportsektorn mår och om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män. 

Det kan även problematiseras kring om det finns en hälsoaspekt till att få kvinnor arbetar 

inom transportsektorn.  

 

Delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra handlar i koppling kring 

transportpolitiken mycket om säkerhet. Det handlar om att skapa trygga hållplatser och 

förbindelser. Ett annat perspektiv på det är hur kvinnor upplever ett arbete inom 

transportbranschen och förekomsten av sexuella trakasserier av män mot kvinnor.  
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8.1.3 Frågeställning 4: Översättning av jämställdhetsperspektivet 

I koppling till den transportpolitiska målanalysen kan det dels ses som att ingen översättning 

har skett, refusering. Men det kan även ses resultera i assimilering då det finns en idé att ha 

med jämställdhetsperspektivet men att frågan sedan inte finns med i hela processen.  

I koppling till fördelningsanalysen har en översättning skett och resultatet blir assimilering. 

Anledningen till det är att kön finns med som en analysaspekt, men att det inte leder till någon 

förändring. Detta genom att jämställdhetsperspektivet underordnas andra frågor.  

8.1.3.1 Resultat från kriterierna   

Mål för jämställdhet: Det finns mål på den nationella nivån men bara delvis på regional nivå 

 Assimilering 

 

Fastställa nuläget: Det finns en nulägesanalys på nationell nivå men inte på regional nivå  

 Refusering 

 

Åtgärder: Det finns inga åtgärder på nationell nivå men det finns åtgärder i RUP och LTP 

 Refusering, då det inte funnits något att översätta.  

 

Utvärdering: Det finns inga riktlinjer för utvärdering på nationell nivå men det finns riktlinjer 

i RUP och LTP  

 Refusering då det inte funnits något att översätta. 

 

Ansvar – ledning: Information saknas.  

 

Ansvar – delegering: Det finns delvis information om det delegerade ansvaret på alla nivåer 

 Transformering 

 

Resurser: Information saknas. 

 

Arbetsformer: En översättning har skett från nationell nivå till RUP men det leder inte till 

någon precisering i LTP  

 Assimilering  

 

Arbetsområden: På nationell nivå finns ingen precisering men på regional nivå finns det olika 

fokusområden  

 Refusering, då det inte funnits något att översätta. 

 

Mål, lång resp. kort sikt: På nationell nivå finns det mål på både kort och lång sikt. Men i 

RUP och LTP finns bara mål på antingen kort eller lång sikt  

 Assimilering.  

 

Underlag: Finns på nationell nivå men finns inte på regional nivå  

 Refusering.  

 

8.2 Slutsatser  

Det finns höga ambitioner att arbeta med jämställdhet på nationell nivå samt att ge en bild av 

att det är ett arbete som sker. Men enligt de nationella transportpolitiska målen finns 

jämställdhetsperspektivet bara med till viss del och bortprioriteras i många sammanhang. Det 

finns även en brist på kunskap om varför och hur en ska arbeta med jämställhet inom 

transportsektorn.  
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På den regionala nivån finns inget tydligt eller uttalat jämställdhetsperspektiv på 

transportpolitiken.  

8.3 Vidare forskning, uppsatsens begränsning och behov av nya undersökningar  

Vidare forskning som skulle behöva göras handlar om varför det ser ut som det gör. Min 

studie är av beskrivande karaktär och den ger en bild av dessa frågor men forskning kring 

orsaker och svar på frågan varför det ser ut såhär skulle vara nyttigt för att kunna förstå 

problemet på en djupare nivå.  

Uppsatsens begränsningar ligger i att den nationella transportpolitiken som har undersökts 

enbart har varit ett måldokument för de nationella transportpolitiska målen. För en fördjupad 

analys hade fler dokument och skrivningar kunna studerats. Detta gäller även till viss del på 

regional nivå, fler dokument och skrivningar hade kunna studeras. En annan begränsning är 

att det bara är en region som har analyserats, Region Östergötland. För en mer uttömmande 

analys hade fler regioner och i bästa fall alla regioner/landsting i Sverige behövt analyserats.  

De analysbegrepp jag har använt mig av har varit kriterier och översättning. Kriterierna från 

dokumentanalysen fungerade bra för att kunna kvantifiera skrivningarna i måldokumenten till 

mer mätbara faktorer. Det gav en generell bild genom sammanställning i Excel över hur väl 

integrerat jämställdhetsperspektivet var inom de olika dokumenten. Det hjälpte mig att göra 

en kvantitativ och konkret bedömning, dels kring dokumenten var och ett för sig men även för 

att kunna jämföra dokumenten med varandra.  

Begreppet översättning tycker jag var ett bra begrepp att använda för att få en syn på hur väl 

det som sägs på nationell nivå faktiskt finns med och genomsyrar det regionala. Det var ett 

sätt att kunna göra en mer generell bedömning ur ett större perspektiv. Översättning som 

begrepp möjliggjorde för mig att kunna kolla på specifika planerande åtgärder genom Samlad 

effekt bedömning (SEB) men också mer generellt kunna jämföra dokumenten utifrån 

kriterierna jag skrev om ovan.  

Nya undersökningar som skulle vara intressanta att göra ser jag dels handlar om att studera 

kvinnor och mäns resvanor i Östergötland. Att sammanställa en bakgrund med deskriptiv 

statistik över exempelvis antal personer som pendlar mellan Linköping och Norrköping 

uppdelat på män och kvinnor. Detta för att sedan analysera hur många procent av kvinnorna 

respektive männen som åker kollektivt och som åker bil. Det finns spekulationer kring att om 

män reste som kvinnor skulle vi uppnå klimatmålen till en högre grad. En undersökning som 

jag ser skulle vara intressant är om det gick att räkna på hur mycket koldioxidutsläpp vi skulle 

kunna minska om män reste som kvinnor.  

8.4 Personliga reflektioner  

Jag tycker att detta är ett väldigt intressant område, jämställdhet är ett område som ligger mig 

varmt om hjärtat. Jag tror att en av de viktigaste lärdomarna i koppling till ett 

jämställdhetsarbete är att det är ett område som måste finnas med inom alla politikområden. 

För inom alla områden finns det kvinnor och män, och därmed är ett jämställdhetsperspektiv 

relevant. Därför hoppas jag med denna uppsats kunnat visa på att kopplingen till jämställdhet 

finns inom transportpolitiken, ett område där jämställdhetsperspektivet kanske inte är 

självklart.  

Att kolla på jämställdhet inom transportsektorn har inte varit helt lätt då det inte finns så 

många gjorda undersökningar kring vad jämställdhet inom transportsektorn handlar om. Vad 

som är ett jämställt transportsystem finns det ingen tydlig bild av eller definition på.  

Jag tror att det finns många orsaker till att detta är ett outforskat område. Dels tror jag att när 

det inte finns kunskap och förståelse kring hur det går att se transportpolitiken ur ett 
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jämställdhetsperspektiv så blir jämställdhetsfrågan bort prioriterat. Det som en inte har 

kunskap om eller förstår blir jättesvårt att ta in i sitt dagliga arbete och skriva in det i en 

arbetar med.  

Ett annat sätt att se på det är att då det inte finns någon förståelse och kunskap om 

jämställdhetsfrågan blir det också svårt att se ett behov av att arbeta med frågan. Om en inte 

ser problemen som uppstår när vi inte arbetar med jämställdhet så är det svårt att förstå varför 

en ska arbeta med jämställdhet. Om vi jämför med t.ex. miljöfrågan så är det väldigt enkelt att 

visa på att varför vi bör resa mer hållbarhet, det går att bevisa genom att exempelvis beskriva 

koldioxidutsläppens påverkan på jorden och klimatet. Men det är inte alltid lika tydligt och 

enkelt att beskriva problematiken kring jämställdhet och transporter, vilket jag tror skapar en 

distansering till frågan.  

Detta är svårt att ha belägg för men jag tror att det i stort bland tjänstepersoner inom 

transportsektorn finns ett allmänt ointresse och negativ inställning kring att arbeta med 

jämställdhet. Detta ointresse tror jag ursprungligen kommer ifrån resonemanget som förts 

innan.  

I bakgrunden tar jag upp ett tankesätt av Malin Rönnblom om att jämställdhetsarbetet har 

blivit en fråga om kunskap om mål, utvecklandet av metoder och checklistor. Detta är något 

som anses ha skett genom fokus på målstyrning. På nationell nivå är det svårt för mig inom 

ramen för denna uppsats att bedöma om det stämmer då jag inte haft möjligheten att 

undersöka jämställdhetspolitiken i en sådan bred kontext. Resultaten från analysen av de 

regionala målen visar att det inte finns ett förarbete och inget strukturerat arbete med frågan. 

Det leder till att jämställdhetsperspektivet på regional nivå i princip saknas. Därmed blir det 

svårt att göra analysen över hur jämställhetsarbetet har sett ut. En annan aspekt på detta är att 

jag upplever att på regional nivå finns det ett stort behov av kunskap om vad jämställdhet är 

och hur en kan arbeta med det. Speciellt finns behovet av verktyg och metoder för att i det 

vardagliga arbetet kunna arbeta med jämställdhet som ett perspektiv. Detta säger till viss del 

emot det jag skrev innan men jag tror även att båda dessa tankesätt kan verka gemensamt. 

Exempelvis genom att analysera vad problemet är i en verksamhet och sedan utveckla ett 

verktyg som kan hjälpa till att lösa problemet snarare än att uppfylla målen.  

Sammanfattningsvis är jämställhet något som behövs inom alla områden samt att det finns 

svårigheter att arbeta med frågan då området till viss del är outforskat. Orsaken till det kan 

vara avsaknaden av kunskap och förståelse vilket leder till att det blir svårt att förstå behovet 

av ett jämställdhetsperspektiv. En annan aspekt är att det saknas förståelse för hur en kan 

arbeta med jämställdhet. Avslutningsvis att det även skulle kunna finnas ett generellt ointresse 

kring att arbeta med jämställdhet inom transportsektorn.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Betygsmall för respektive kriterium  

 Mål för jämställdhet 

o 0= Det finns inga mål  

o 1= Det finns mål, men ingen koppling till jämställdhet 

o 2= Det finns mål med koppling till jämställdhet 

 

 Fastställ nuläget 

o 0= Ingen nulägesanalys har gjorts 

o 1= Det finns en nulägesanalys, men ingen koppling till jämställdhet  

o 2= Det finns en nulägesanalys med koppling till jämställdhet 

 

 Åtgärder  

o 0= Inga åtgärder  

o 1= Åtgärder finns, men ingen koppling jämställdhet  

o 2= Åtgärder finns med koppling till jämställdhet 

 

 Utvärdering  

o 0= Inga riktlinjer för utvärdering  

o 1= Riktlinjer finns för utvärdering, men ingen koppling till jämställdhet  

o 2= Riktlinjer finns för utvärdering med koppling till jämställdhet  

 

 Ansvar – ledningen 

o 0= Framgår inte vilket ansvar ledningen har i jämställdhetsarbetet 

o 1= Framgår delvis vilket ansvar ledningen har i jämställdhetsarbetet  

o 2= Framgår vilket ansvar ledningen har i jämställdhetsarbete  

 

 Ansvar – delegering 

o 0= Framgår inte vem/vilka som delegeras ansvar i jämställdhetsarbetet 

o 1= Framgår delvis vem/vilka som delegeras ansvar i jämställdhetsarbetet 

o 2= Framgår vem/vilka som delegeras ansvar i jämställdhetsarbetet 

 

 Resurser 

o 0= Inga resurser är avsatta för jämställdhetsarbetet  

o 1= En del resurser är avsatta för jämställdhetsarbetet  

o 2= Resurser finns avsatta för jämställdhetsarbetet 

 

 Arbetsformer  

o 0= Inga arbetsformer  

o 1= Arbetsformer finns, men ingen koppling till jämställdhet  

o 2= Arbetsformer finns, med koppling till jämställdhet  

 

 Arbetsområden 

o 0= Fokusområden för jämställdhetsarbetet är inte definierade 

o 1= Fokusområden för jämställdhetsarbetet är delvis definierade  

o 2= Fokusområden för jämställdhetsarbetet är definierade  

 

 Mål på kort och lång sikt  

o 0=Det finns inte mål på kort- eller långsikt i koppling till jämställdhet  
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o 1= Det finns mål, på antingen kort- eller långsikt i koppling till jämställdhet  

o 2= Det finns mål på både kort- och lång sikt i koppling till jämställdhet 

 

 Underlag  

o 0= Underlag finns inte till jämställdhetsarbetet 

o 1= Underlag finns delvis till jämställdhetsarbetet 

o 2= Underlag finns till jämställdhetsarbetet 
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Bilaga 2: Resultat dokumentanalys 
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