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Sammanfattning 
Den här rapporten behandlar hur Banverket och Vägverket kan angripa det sjätte 
transportpolitiska målet för ett jämställt transportsystem. Statens Institut för 
KommunikationsAnalys, SIKA, diskuterade 2002 olika principiella förhållnings-
sätt till delmålet om ett jämställt transportsystem, och formulerade ett antal 
processmål. Studien har arbetat vidare med SIKA:s processmål och kommit fram 
till följande preciserade aspekter: 

 
• Det kan finnas skäl att utforma hygienutrymmen i offentliga lokaler på olika 

sätt för kvinnor och män. För att få mer jämställda hygienutrymmen kan man 
t.ex. sätta upp skötbord och automater för tamponger och bindor. 
 

• Det kan finnas skäl att trygghetscertifiera Sveriges tågstationer och komplettera 
i jämställdhetsavseende där det finns behov och sedan intyga att stationerna 
uppfyller vissa uppställda kriterier. 

 
• En aspekt, både vad gäller upplevelsen av risk i samband med olyckor och 

upplevelsen av risk i samband med hot och våld, är hur man i samhälls-
planeringen skall avväga mellan aktuella risknivåer och upplevd risk/rädsla när 
man t.ex. planerar en väg med associerade övergångslösningar. Vidare, hur 
skall man uppskatta mäns och kvinnors faktiska och upplevda risker med att 
vistas i trafiken? Män och kvinnor har olika faktiska och upplevda risker och 
det finns ett mörkertal beträffande hur många som av olika skäl undviker att 
vistas i trafiken. 

 
• För att erhålla en mer jämställd vägtrafikmiljö kan man utgå från kvinnors 

normer när trafikregler och trafikutbildningsmaterial utformas. Vidare kan man 
ombesörja att det både finns kvinnor och män som trafikinspektörer vid landets 
trafikskolor. 

 
• Vad gäller risk i samband med hot och våld kan man istället för att bygga 

mörka gångtunnlar under jord, t.ex. tänka sig att man bygger små broar över 
vägar, rälsar och vattendrag. En bro upplevs inte lika otrygg som en tunnel 
under jord. Man kan även ombesörja att det finns fler ordningsvakter i rörelse 
kvällstid. Ett annat sätt är att subventionera taxiresor. 

 
• Ett revolutionerande och kostsamt förslag som kanske skulle påverka 

människors möjligheter att resa och göra samhället mer jämställt är att 
organisera bilpooler och gratis t-bana och buss. 

 
• Med hjälp av den s.k. 4R-metoden kan man tydliggöra hur maktfördelningen 

mellan könen ser ut i en organisation. För den som vill gå vidare och 
kvantifiera jämställdhetsbegreppet ges några exempel på mätbara 
jämställdhetsvariabler i avsnitt 3.3.4. Men antagligen räcker det inte med 
enbart åtgärder ämnade att jämna ut könsfördelningen för att komma åt 
bristande jämställdhet inom transportsektorn. I enlighet med Eriksson (2003) 
föreslås att en konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv genomförs före alla 
stora investeringar och att man försöker att locka fler kvinnor att delta i 
samhällsplaneringen. Banverket har utarbetat rutiner för att redovisa 
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könsfördelningen och gett ett förslag till regeringen hur sociala konsekvens-
beskrivningar skulle kunna utföras. 

 
• I rapporten sammanfattas Tora Fribergs strategi för resursmobilisering och tre 

satsningar om hur man vid olika typer av organisationer integrerat eller tänker 
integrera ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten. 

 
• SIKA 2002 påpekade att det finns behov av mer forskning kring kvinnors 

respektive mäns värderingar, erfarenheter, vanor och fysiska egenskaper. Den 
här studien noterar att det fortfarande är fallet, men att flera projekt på området 
har initierats och avslutats sedan 2002, samtidigt som ytterligare nya projekt 
har initierats sedan dess. Dessutom startade nätverket Kvinnor i 
transportpolitiken i maj 2002. 

 
• Exempel på aspekter relaterade till ett jämställdhetsperspektiv där det inte finns 

någon litteratur eller mycket lite skrivet, är t.ex. undergrupper av män och 
kvinnor som trafikanter, hur män och kvinnor önskar trafikinformation, hur 
gruppen män och kvinnor uppfattar symbolerna i trafiken och hur 
underrapportering av olyckor i gruppen män och kvinnor påverkar den 
olycksförebyggande verksamheten.  

 
• I avsnittet om fortsatt arbete föreslås fyra åtgärder. Först och främst att 

ytterligare intervjustudier och preciseringar av redan identifierade aspekter 
genomförs, att en trygghetscertifiering vid landets tågstationer genomförs, att, i 
enlighet med Eriksson (2003), en handbok om jämställdhet utarbetas och att en 
utbildningsprocess initieras, slutligen undersöks huruvida man kan låta kvinnor 
i större utsträckning än tidigare påverka undervisningsmaterial i trafikskolan 
samt hur man kan locka fler kvinnor att utbilda sig till trafikinspektörer. 

 
I Jämits1 slutbetänkande 2001 föreslog rådet förutom att ett sjätte transport-
politiskt mål inrättas bl.a. att man utarbetar ändringsförslag så att jämställdhet har 
en given plats i de lagar som reglerar transportsystemet. Vid en genomsökning i 
databasen RIXLEX i februari 2004 kunde jag fortfarande inte identifiera några 
ändringar beträffande jämställdhet i de lagar som styr kommunikationer, 
kommunikationsanläggningar plan-, bygg- och miljöfrågor. 
 

                                                 
1 Jämställdhetsrådet för transporter och IT. 
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1 Inledning och syfte 
Trafikverken arbetar sedan lång tid efter fem trafikpolitiska mål som Riksdagen 
lagt fast. Dessa har nyligen kompletterats med ett sjätte som avser 
jämställdhetsfrågor. Under årens lopp har olika tillvägagångssätt utvecklats för att 
säkerställa att man arbetar för att nå uppställda mål. Exempelvis används 
samhällsekonomiska kalkyler för att beräkna lönsamheten hos de investeringar 
som görs i infrastrukturen. Där behandlas också aspekter med kopplingar till 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och miljö. Däremot finns ännu inte ett motsvarande 
kvantifierat mål för att hantera det nya målet om ett jämställt transportsystem.2 

 
”Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet 
är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns 
transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att 
påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och 
deras värderingar skall tillmätas samma vikt”. Prop. 2001/02:20 
 

Ett problem med det sjätte transportpolitiska målet har varit att det är svårt att 
angripa. Om man belyser målet ur ett kort- och långsiktigt perspektiv finner man 
att åtgärder som förefaller öka jämställdheten på kort sikt inte alltid är de 
långsiktigt hållbara lösningarna. Till exempel åker kvinnor mer kollektivt än män, 
åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken gynnar därför kvinnor på kort sikt, men 
i ett längre perspektiv finns det en risk att man befäster ett i grunden ojämlikt 
resmönster.  

Vad gör man på kort- och mellanlång sikt åt att olika yrkesgrupper inom 
transportsektorn domineras av ett kön? Vilka restriktioner finns det för att 
förändra situationen?  
 
Syftet med denna förstudie är att formulera en strategi för hur man skulle kunna 
angripa genusmålet i trafikpolitiken. Mera precist är syftet att diskutera olika 
aspekter på vad ett genusperspektiv på denna typ av frågor egentligen innebär, 
och att peka ut vilka typer av policyåtgärder som ligger inom Banverkets och/eller 
Vägverkets handlingsutrymme som kan användas för att komma åt sådana mål.  

Avsikten är att i första hand bedriva förstudien i form av en litteratur-
genomgång. Denna inriktas bland annat mot den litteratur som generellt författats 
med inriktning mot genusfrågor. Aspekter på frågan identifieras genom att studera 
aktuell lagstiftning på området, policydokument och forskningsrapporter. 
Slutligen formuleras ett förslag till en huvudstudie. Förstudien avgränsar sig till 
Banverket och Vägverket. 

Arbetet har finansierats av Banverket, Järnväg och Samhälle och 
kontaktpersoner vid Banverket har varit Jenny Brandt och Olov Niska. 
Projektledare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut i Borlänge har varit 
Jan-Eric Nilsson. 

                                                 
2 ”Det övergripande målet är att transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet.” SIKA (2004) sidan 7. 
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2 Begrepp 
Nedan återges hur jag använder några centrala begrepp.  
 
Genus ”Vår kultur har skapat en slags stereotyper där vi petar in respektive kön. 
Beroende på om en människa är man eller kvinna så tillskriver vi honom eller 
henne olika egenskaper, roller och uppgifter”.3 Denna ordning, som reglerar 
könens relation till varandra, refererar Tora Friberg till som ett genus/könssystem 
eller ett könsmaktsystem, och skriver att: ”Genussystemet är inflätat i och står i 
relation till alla de processer som försiggår i samhället. Det innebär att det vi 
uppfattar som könsroller, dvs. vad som kopplas till kvinnors respektive mäns sätt 
att vara, genomgår förändringar beroende på t.ex. omvandlingar i produktionens 
och reproduktionens organisation”.4 Genus avser med andra ord ”de sociala 
skillnaderna mellan kvinnor och män, i motsats till de biologiska. Dess skillnader 
är inlärda, förändras över tiden och uppvisar stora variationer såväl inom som 
mellan kulturer”. 5 
 
Jämställdhet ”syftar endast till förhållandet mellan män och kvinnor. Det 
handlar om rättvisa mellan könen. Att alla oavsett kön skall ha samma 
möjligheter och rättigheter, oavsett situation och fora”.6 
 
Intern jämställdhet råder om den organisation som producerar en vara eller 
tjänst är jämställd. 
 
Extern jämställdhet råder om slutprodukten eller tjänsten är jämställd. 
 
Å ena sidan har vi den interna jämställdheten, attityder och inbördes förhållanden 
mellan kvinnor och män i en organisation. Å andra sidan har vi den externa 
jämställdheten: att en organisations produkter eller tjänster i lika hög grad 
tillgodoser både kvinnor och mäns grundläggande preferenser, oavsett om dessa 
kommer till uttryck på marknaden eller ej. 

Även om vi kvantifierar attityder och inbördes förhållanden mellan kvinnor 
och män i en organisation och ställer upp och fyller mål baserat på dessa 
variabler, är det inte säkert att vi uppfyller extern jämställdhet. Det finns ingen 
självklar koppling mellan en kvantitativt sett acceptabel nivå på graden av intern 
jämställdhet och graden av extern jämställdhet.7 

I Vägledning för konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv ges följande 
tolkning av begreppet jämställdhet. 
 
”Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga 
förmåga och att fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller samt att 
kvinnors och mäns olika beteende, ambitioner och behov beaktas, värdesätts och 

                                                 
3 Ur en intervju med Yvonne Hirdman i Ekman (1998) sidan 14. 
4 Ur Friberg (1998) sidan 17. 
5 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 5. 
6 Eriksson (2003). 
7 Med kvantitativt acceptabel nivå på graden av intern jämställdhet avses t.ex. en någorlunda jämn 
könsfördelning på olika beslutsnivåer i en organisation, en någorlunda jämn representation av män 
och kvinnor och t.ex. ett någorlunda jämnt uttag av föräldraledighet. 
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främjas i lika mån. Formell (de jure) jämställdhet är endast det första steget mot 
verklig (de facto) jämställdhet. Positiv särbehandling och stimulerande åtgärder 
(positiv handling) kan behövas för att kompensera tidigare och nuvarande 
diskriminering. Genusskillnader kan påverkas av andra strukturella skillnader 
såsom ras, etnisk tillhörighet eller samhällsklass. Även dessa aspekter (och andra 
såsom ålder, funktionsnedsättning, civilstånd, sexuell läggning) kan ha betydelse 
för konsekvensbedömningen”.8 
 
Jämställdhetsintegrering innebär att integrera/väva in ett köns- och jämställd-
hetsperspektiv i all verksamhet, inte på mäns villkor utan att den gamla 
huvudfåran ändras i sina strukturer för att passa både kvinnor och män (SOU 
2001:44). ”Samtliga strukturer och processer i en verksamhet diskuteras, förstås 
och utformas med hänsyn till både kvinnor och mäns villkor, intressen och 
erfarenheter”.9  

Med ett jämställdhetsperspektiv avses sådana förhållningssätt som styr 
praktiskt jämställdhetsarbete Mark (2003). Det finns inte ett jämställd-
hetsperspektiv utan flera olika sätt att problematisera jämställdhetsfrågor utifrån 
olika perspektiv. 
 

 
3 Vad betyder ett jämställdhetsperspektiv inom 

transportsystemet? 
3.1 Vad säger relaterade dokument författade före och 

efter att det sjätte transportpolitiska målet före-
slogs? 

I SOU 1997:35 sidan 441 står det att ”ett övergripande mål för 
jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Det innebär bl.a. att 
kvinnor och män skall ha lika tillgång till makt, inflytande och ekonomiskt 
oberoende, samma utvecklingsmöjligheter inom utbildning och arbetsmarknad 
och samma ansvar för arbetet med hem och barn”. 
 
När man i SOU 1997:35 betraktar transportpolitiken och transportsystemet utifrån 
ovanstående områden kommer man fram till att transportpolitiken bör bidra till 
planerings- och beslutsprocesser på alla nivåer utformas på ett sätt som ger män 
och kvinnor lika stor delaktighet i besluten. Trafikpolitiken bör bidra till att ge 
män och kvinnor lika tillgänglighet till utbildning och arbetsmarknad. Den kan 
också påverka mäns och kvinnors vardagsliv och därmed ansvarsfördelningen för 
barn och hem.10 

Vid ett sammanträde den 21 oktober 1999 beslutade regeringen att inrätta ett 
särskilt råd för jämställdhetsfrågor som rör transporter och IT-tjänster, 
Jämställdhetsrådet för transporter och IT (Jämit). I rådets slutbetänkande SOU 
2001:44 föreslogs bl.a. att regeringen snarast föreslår att riksdagen fastställer ett 
sjätte transportpolitiskt mål för ett jämställt transportsystem (se inledning). 

                                                 
8 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 5. 
9 NUTEK (1999) sidan 19. 
10 Se även Polk (2001). 
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Statens Institut för KommunikationsAnalys, SIKA, diskuterar olika principiella 
förhållningssätt till delmålet om ett jämställt transportsystem, och identifierar tre 
möjliga infallsvinklar. SIKA (2002) menar att: ett alternativ är att anpassa 
transportsystemet så att kvinnors och mäns nuvarande transporter underlättas, ett 
annat alternativ är att förändra dagens sociala beteende genom åtgärder i 
transportsystemet. Slutligen skriver SIKA (2002) att man kan förändra planerings- 
och beslutsstrukturer så att kvinnors och mäns värderingar blir lika mycket 
värda.11 

Beträffande den första infallsvinkeln kommer SIKA (2002) fram till att vi 
därmed riskerar att befästa ett ojämnställt socialt beteende som t.ex. tar sig uttryck 
i att männen tar bilen till arbetet och kvinnorna ansvarar för omsorgs- och 
inköpsresor. 

Vad gäller den andra infallsvinkeln gör SIKA (2000) bedömningen att det 
skulle vara en ganska ineffektiv omväg att försöka att påverka de generella 
fördelningsproblemen och normerna i samhället genom speciella åtgärder i 
transportpolitiken. 

Beträffande den tredje infallsvinkeln anser man att det framstår som en naturlig 
del i genomförandet av delmålet, att på olika sätt främja en jämnare 
könsfördelning, både på olika beslutsnivåer och mer allmänt i de olika 
myndigheter, organisationer och företag som verkar inom transportsektorn. Men 
även att åstadkomma regler och förhållningssätt som innebär att jämställdhets-
aspekterna alltid måste vara närvarande i planering, beslut och förvaltning av 
transportsystemet. 

SIKA (2002) formulerar slutligen följande processmål: 
– Planeringsanvisningar för ett tryggare transportsystem utvecklas 
– Mål utvecklas för andelen kvinnor i olika funktioner inom trafikverk och 

centrala myndigheter på transportområdet 
– Större åtgärder som planeras och genomförs i transportsystemet ska 

analyseras från jämställdhetssynpunkt där effekter på kvinnor och män 
redovisas 

– En systematisk genomgång av de underlag, arbetssätt och rutiner som 
praktiseras inom hela transportsektorn görs 

– Mer forskning initieras om typiskt kvinnliga och manliga perspektiv och 
värderingar av transportfrågor 

– Fler kvinnliga forskare stimuleras till att arbeta inom transportforsknings-
området 

– Trafikverk och övriga myndigheter ska genomföra informations och 
utbildningsprogram för att tydliggöra jämställdhetsfrågorna. 

 
Den Europeiska kommissionen antog den 12 september 2001 en Vitbok om den 
gemensamma transportpolitiken fram till 2010, Europeiska kommissionen (2001). 
I Vitboken finns inget skrivet om jämställdhetsfrågornas plats i den framtida 
gemensamma transportpolitiken. Däremot inkluderar den Europeiska gemen-
skapens handlingsprogram för integrering av ett jämställdhetsperspektiv 
transportfrågor som ett av sex prioriterade områden, det står: 

”Det är nödvändigt att sörja för lika tillgång till transportmedel och att 
undersöka skillnader i rörlighet mellan könen”.12 

                                                 
11 Se även SIKA (2003). 
12 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/r12502.htm. 
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3.2 Vad säger lagen? 
Beslut om lokalisering och byggande av kommunikationsanläggningar regleras av 
kommunikationslagar,13 plan- och bygglagen och miljöbalken. 

I SOU 2001:43 studerar Lerman vilken styrverkan regler om planering och 
prövning kan ha när det gäller jämställdhet och kommunikationer. 

Enligt Lerman har jämställdhet inte en given plats i någon av 
kommunikationslagarna. ”Ingen av lagarna använder begrepp som tydligt pekar 
ut jämställdhet som en del av de allmänna intressen lagen ska främja”14. I plan- 
och bygglagen, som har ansvar för att planera med ett allsidigt framtidsperspektiv, 
skulle jämställdhet naturligen kunna vara en del. ”Kommunen har alla 
möjligheter att utgå från jämställdhetsperspektiv vid bedömning av lämplig 
markanvändning och därmed sammanhängande utveckling av samhället”.15 
Beträffande Miljöbalken konstaterar Lerman att jämställdhet varken definieras 
som en hälso- eller miljöfråga. ”Miljöbalken styr i princip miljöstörande 
aktiviteter genom att säga nej eller ja på vissa villkor. Villkoren kan t.ex. styra 
lokalisering, resursanvändning och begränsa störningar. Straffansvar inskärper 
vikten av att söka rätt tillstånd och följa villkoren, så det är ”vassa” verktyg. Om 
något av dessa styrmedel ska vara av betydelse för jämställdhet beror emellertid 
helt på definitionen av hälsa och miljö”.16 

Gällande potentiella ändringar av lagarna säger Lerman att: 
 

”Det går inte att använda samma typer av ändringsförslag för alla 
regelverken eftersom regelverken har så olika upplägg. 
Kommunikationslagarnas karaktäristiska sätt att konkret ange, lagen 
igenom, vad man behöver beakta i olika situationer, gör att 
jämställdheten förmodligen behöver synas i alla skedena. Det räcker inte 
att låta en vacker portalparagraf lyfta frågan. Men både plan- och 
bygglagen och miljöbalken kan komma långt med en tydlig portal, 
eftersom det är så man skapar beslutsmönster i de lagarna”.17 

 
Beträffande potentiella ändringar i lagarna kunde jag vid en genomsökning på 
RIXLEX (februari 2004) inte identifiera några ändringar vad beträffar 
jämställdhetsfrågor i kommunikationslagarna, plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Detta är allvarligt då flera stora satsningar gjorts för att integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i samhället. Vad har t.ex. hänt med kunskapen i 
kvinnomaktutredningen och kunskapen i slutbetänkandet från Jämställdhetsrådet 
för transporter och IT, SOU 2001:44? 

Förutom att diskutera vilken plats jämställdhet har i de olika lagarna ger 
Lerman två andra exempel på principer för vad jämställdhet genom dessa regler 
kan handla om. Det kan t.ex. handla om att ta fram beslutsunderlag som redovisar 

                                                 
13 Väglagen (1971:948) med kungörelse (1971:954), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg 
med förordning (1995:1652), Luftfartslagen (1957:297), lagen (1983:293) om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn med förordning (1998:898). 
14 SOU 2001:43. Rapport 2 sidan 18. 
15 SOU 2001:43. Rapport 2 sidan 27. 
16 SOU 2001:43. Rapport 2 sidan 31. 
17 SOU 2001:43. Rapport 2 sidan 35. 
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konsekvenserna för både kvinnor och män och beslut som redovisar hur 
konsekvenserna påverkat avgörandet, för vidare läsning se SOU 2001:43.   
 
3.3 Preciserade genusaspekter på transportpolitiska 

frågor 
I det här avsnittet diskuteras ett antal förslag till hur Banverket och Vägverket kan 
arbeta för att uppfylla det sjätte transportpolitiska målet. Diskussionen utgår från 
processmålen presenterade i SIKA (2002) (se avsnitt 3.1) men diskuterar även 
andra aspekter. 
 
3.3.1 Jämställda hygienutrymmen i offentliga lokaler 
Män och kvinnor är i många avseenden lika varandra samtidigt som det i specifika 
dimensioner finns betydelsefulla skillnader. I vissa fall innebär dessa skillnader att 
man i samhällsplaneringen kan behöva ta särskild hänsyn. Exempelvis finns det 
behov av att utforma hygienutrymmen på olika sätt för män och kvinnor, framför 
allt i offentliga lokaler. Frågan är om det inom trafikpolitiken, och specifikt inom 
Banverkets verksamhetsområde, inom något område finns motsvarande anledning 
att anpassa verksamheten.  

För att få mer jämställda hygienutrymmen kan man t.ex. sätta upp skötbord och 
automater för tamponger och bindor. 
 
3.3.2 Jämställda och trygga offentliga miljöer 

(Planeringsanvisningar för ett tryggare transportsystem) 
Betydelse av "trygghet" kan vara av betydelse för kvinnors val av färdmedel och 
för resandemönstret. Bland annat har detta diskuterats i relation till gångtunnlar 
och upplysta cykelbanor.18 Det kan finnas anledning att överväga om fenomenet 
kan ha relevans i relation till t.ex. järnvägsstationernas utformning, om det finns 
vakter på kvällen, om stationer ligger i ett stökigt område? 

På ett liknande sätt som gjorts i Vägverket (2003) med busshållplatser kan 
”stationer” fotograferas, sedan kan en diskussion om trygghet och jämställdhet 
föras.19 När det arbetet är färdigt kan man göra en inventering av Sveriges 
stationer, komplettera där det behövs, och sedan certifiera/intyga att de uppfyller 
vissa uppställda kriterier vad gäller trygghet, hygienaspekter och barnvänlighet 
t.ex. vakt/personal dygnet runt, jämställd toalett, varma väntrum, skötbord, telefon 
och en i övrigt allmänt barnvänlig miljö. Man kan t.ex. sätta upp staket där det 
finns risk att barn hoppar eller kan trilla ner samt ordna så att det finns en 
möjlighet att låna barnsitsar (speciellt för barn mellan 9 månader till 4 år). Man 
bör även ombesörja så att det är enkelt att ta sig ombord på tågen med barnvagnar. 

I Eriksson (2003) diskuteras även möjligheten att använda glasade hissar på 
stationer. 

En annan aspekt på trygghet och trafik är trafiksäkerhet. I litteraturstudien av 
Eriksson och Garvill (2003) noteras betydelsen att skilja på upplevelsen av risk i 
samband med olyckor och upplevelsen av risk i samband med hot eller våld. I 
                                                 
18 För att skapa trygga busshållplatser bör landskapet gärna vara öppet och ljust ”man skall se 
långt”, samtidigt som busshållplatsen gärna skall ligga nära bebyggelse, Vägverket (2003). 
Gångtunnlar skall vara breda, väl belysta och med god genomsikt i tunneln, Vägverket (2003). 
19 Ett examensarbete med en liknande inriktning kommer att vara färdigt i slutet av augusti, för 
mer information kontakta Göran Lindberg, södra banregionen, Banverket. Se även avsnitt 4 
fortsatt arbete och det s.k. stationsmiljöprojektet vid Banverket. 
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samma studie sammanfattas aktuell litteratur om säkerhet och trygghet i trafiken 
och det poängteras att olika färdmedel i varierande utsträckning är relaterade till 
dessa typer av riskupplevelser samt att kvinnor i större utsträckning än män vill 
undvika risk. 

En ytterligare aspekt både vad gäller upplevelsen av risk i samband med 
olyckor och upplevelsen av risk i samband med hot och våld är hur man i 
samhällsplaneringen skall avväga mellan aktuella risknivåer och upplevd 
risk/rädsla när man t.ex. planerar en väg med associerade övergångslösningar. Om 
man bygger gångtunnlar under vägen finns det stor risk att speciellt kvinnor 
kanske istället för att gå ner i en mörk tunnel väljer att direkt försöka att ta sig 
över vägen, dvs. de upplever risken att bli överkörd som mindre än risken att bli 
överfallen i tunneln. Samma resonemang kan föras om mörka cykelbanor. 
Kvinnor kan välja att cykla längs en hårt trafikerad väg för att slippa att cykla 
ensam på en mörk cykelväg. 

Män och kvinnor har olika faktiska och upplevda risker. ”Kvinnor upplever 
generellt mer otrygghet”.20 Vad gäller risker och våld har kvinnor störst risk för 
att råka ut för våld i hemmet medan rädslan för våld är större utanför hemmet, 
Kvinnor i transportpolitiken (2003). För män är risken för våld större utanför 
hemmet”.21 Men hur har man egentligen uppskattat upplevda och faktiska risker? 
Av rädsla för överfall undviker många gångtrafikanter vissa platser kvällstid, det 
är också möjligt att t.ex. äldre både av trafiksäkerhetsskäl och rädsla för överfall 
undviker att röra sig i trafiken. Det finns med andra ord ett stort mörkertal 
beträffande hur många som undviker offentliga miljöer och man kan inte utgå från 
existerande rörelsemönster när man skall uppskatta riskerna.  

Istället för att bygga mörka gångtunnlar under jord kan man tänka sig att man 
bygger små broar över vägar, rälsar och vattendrag. En bro upplevs inte lika 
otrygg som en tunnel under jord. Birgitta Andersson vid Lunds universitet skriver 
om trafikrummets konstruktion ur en trygghets- och säkerhetssynvinkel och 
belyser hur den fysiska planeringen beaktar kvinnors rädsla. Se även olika arbeten 
av Carina Listerborn, Kulturgeografiska Institutionen vid Stockholms universitet. 

Om vi tittar på det faktiska utfallet av olyckor visar det sig att av de 
trafikskadade de senaste fem åren har i genomsnitt 75 procent varit män 
(Vägverket, 2002). Vidare var två tredjedelar av de svårt skadade bilförarna män 
och 90 procent av de misstänkta för rattfylleri eller grovt rattfylleri män 
(Vägverket, 2002). 

För att erhålla en mer jämställd vägtrafikmiljö kan man utgå från kvinnors 
normer när trafikregler och trafikutbildningsmaterial utformas. Vidare kan man 
ombesörja att det både finns kvinnor och män som trafikinspektörer vid landets 
trafikskolor. Här finns utrymme för en egen studie med ett genusperspektiv på 
trafik- och körkortsundervisning. 

Ett annat sätt att premiera ett säkert trafikbeteende är att differentiera 
försäkringspremier. Den som frivilligt installerar elektronisk utrustning som 
registrerar körbeteende och visar hur man kör får en sänkt premie. Mycket talar 
för att i synnerhet kvinnor skulle utnyttja en sådan möjlighet. 

Men notera att det finns forskning som pekar på att kvinnors attityder och 
beteenden alltmer börjar likna mäns. Kvinnor respekterar idag hastighets-
begräsningar i mindre utsträckning än tidigare, tar större risker vid t.ex. 
                                                 
20 Ur Kvinnor i transportpolitiken (2003) sidan 6. 
21 Ur Kvinnor i transportpolitiken (2003) sidan 6. 
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omkörningar och närmar sig männen vad gäller attityden till bilkörning och 
alkohol. För vidare information kontakta Sonja Forward vid VTI eller Inger 
Linderholm vid Trivector. 
 
3.3.3 Fördelningen av arbetsuppgifter22  
Fördelningen av arbetsuppgifter mellan män och kvinnor håller på att förändras. 
Detta gäller såväl fördelningen av hushållsarbete mellan parterna i ett förhållande 
som mönstret när det gäller val av arbete; även om yrkesval i långa stycken 
fortfarande är könsbundet håller mönstret på att luckras upp. Frågan är om man 
kan se sådana förändringar inom transportsektorn. Man kan också vända på 
frågan; om samhället formulerar mål om jämn könsfördelning inom olika yrken, 
finns det inom transportpolitiken styrmedel som kan verka i en sådan riktning? 

Tidigare forskning på området har visat att i takt med att samhället blir mer 
jämställt tenderar kvinnor över tid att få ett resmönster som är mer likt mäns och 
att det främst är kvinnors inträde på arbetsmarknaden som bidrar till detta. Men 
det finns fortfarande skillnader mellan hur kvinnor och män reser samt i 
ärendemönster och färdmedelsanvändning. Män har större andel arbetsrelaterade 
resor längre från hemmet medan kvinnor har en något större andel inköps- och 
serviceresor nära hemmet. Män använder fortfarande bil mer än kvinnor och 
kvinnor använder kollektivtrafik något mer än män. 
 

”Att det finns skillnader i resbehov mellan kvinnor och män är troligt. Det kan 
t.ex. vara att män måste göra längre arbetsresor än kvinnor eftersom deras 
arbetsplatser ligger längre bort och kvinnor måste göra mer komplexa resor 
som en följd av sitt aktivitetsmönster. Att de har olika resbehov kan göra att de 
behöver olika slags färdmedel för sina resor. Kortare resor kan med fördel 
göras med t.ex. cykel medan för mycket långa resor är bil i många fall det 
bästa alternativet”.23 

 
Eriksson och Garvill (2000) poängterar att vi inte kan fastställa vilka resbehov 
kvinnor och män har. ”Olika möjligheter att använda färdsätten samt andra 
begränsningar gör att det inte går att säga att de resor kvinnor och män gör 
faktiskt är de resor de behöver göra”. 24 

SIKA (2002) diskuterar möjligheten att öka jämställdheten i samhället genom 
åtgärder i transportsystemet och skriver att "det skulle vara en ganska ineffektiv 
omväg att försöka påverka de generella fördelningsproblemen och normerna i 
samhället genom speciella åtgärder i transportpolitiken”.25 

Men har SIKA verkligen rätt? Att t.ex. organisera bilpooler och gratis t-bana 
och buss skulle kanske påverka människors möjligheter att resa och göra 
samhället mer jämställt. Män har generellt sett högre lön än kvinnor vilket vid lika 
stort resande betyder att kvinnor tilldelar resor en större budgetandel. Ett annat 
sätt är att subventionera taxiresor eller ombesörja att det finns fler vakter i rörelse 
kvällstid. Det finns med andra ord eventuellt två möjliga restriktioner som man 
genom transportsystemet skulle kunna lätta på för att bidra till att män och 
kvinnor får mer jämställda förutsättningar, den ena är den ekonomiska aspekten 

                                                 
22 Uppgifterna om resmönster i detta avsnitt är hämtade från Eriksson och Garvill (2000). 
23 Eriksson och Garvill (2000) sidan 26. 
24 Eriksson och Garvill (2000) sidan 26. 
25 SIKA (2002) sidan 33. 
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med resor, den andra är trygghetsaspekten, att kvinnor i lika stor utsträckning som 
män kan röra sig ute på kvällarna. 

Som framgick ovan tycks kvinnor i högre utsträckning än män, pga. av att de 
oftare än män har sitt arbete nära hemmet, vara så kallade mixed-users, dvs. de 
byter färdmedel under en och samma resa i högre utsträckning. Detta kan i sin tur 
förklaras av andra faktorer. I Eriksson och Garvill (2003) konstateras att 
bakgrunden till kvinnor och mäns skilda res- och ärendemönster återfinns i de 
skillnader som finns mellan kvinnor och män i samhället exempelvis icke 
jämställda löner och olika könsroller. 

Här uppkommer samma fråga igen, skall man välja att resonera som så att 
observerade skillnader kommer att försvinna i takt med att kvinnor och män tar 
lika stort ansvar för barn och hem och har jämställda löner, eller skall man tro att 
det finns skillnader i mäns och kvinnors resmönster? Vidare, om man tror det 
senare skall man då korrigera så att män och kvinnor får mer jämställda 
transportförutsättningar? Det kan t.ex. handla om att förenkla komplexa 
resmönster mellan affär, bostad och arbete.  

Det finns ingen litteratur som kan svara på hur stor gruppen mixed-users är 
men det finns intervjuundersökningar som beskriver hur kvinnor och mäns 
resmönster ser ut se t.ex. Brusman (2004) som intervjuat 16 arbetspendlare. Se 
även Friberg (1998) som följt en grupp kvinnors förflyttningar. 
 
3.3.4 Jämnare könsfördelning i transportmyndigheterna  
Av Banverkets och Vägverkets årsredovisningar för 2002, Banverket (2002c) och 
Vägverket (2002), framgår att båda organisationerna generellt sett är horisontellt 
segregerade organisationer, samt att Vägverket är en vertikalt segregerad 
organisation.26 Huruvida Banverket är vertikalt segregerad eller inte framgår inte 
av Banverkets årsredovisning för 2002. Tittar man på trafikverkens styrelser och 
ledningsgrupper är män i majoritet. Här bör man beakta att en stor andel av 
blivande chefer på Vägverket och Banverket rekryteras från civilingenjör-
utbildningen med inriktning mot väg och vatten vilken är mycket endimensionell 
med få kvinnor.  

Vägverket stödjer det enhetsvisa arbetet med kompetensförsörjning med 
centrala program inom strategiskt viktiga områden genom t.ex. traineeprogram, 
ledarförsörjningsprogram, specialistutveckling och det så kallade skolprogrammet 
(Vägverket, 2002). Från år 2000 samordnades mångfald och jämställdhet 
integrerat med kompetensförsörjningen i Vägverkets verksamhetsplanering. Målet 
är bl.a. att fler kvinnor och yngre skall ingå i lednings- och styrgrupper. Vägverket 
skriver: ”Genom beslut fattade under 2002 i samband med Vägverkets 
omorganisation kommer andelen kvinnliga chefer fr.o.m. 2003 att öka betydligt”. 

Av Banverket (2002a) framgår det att det inte finns någon samlad bild av det 
långsiktiga rekryteringsbehovet. Banverket skriver: ”Många enskilda aktörer är 
säkert medvetna om sin egen situation, men en samlad bild är viktig för att kunna 
presentera situationen för politiska beslutsfattare, universitet och högskolor etc. 

                                                 
26 Horisontellt segregerad betyder att kvinnor och män har olika yrkesplaceringar NUTEK 
(1999). Notera att vad gäller horisontell segregation hjälper det inte att enbart initiera åtgärder vid 
verken då polen av arbetskraft till sektorerna har en obalans av män och kvinnor (pga. av män och 
kvinnors olika yrkesval). Vertikalt segregerad betyder att män och kvinnor befinner sig på olika 
beslutande nivåer NUTEK (1999). 
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Utan en sådan bild är det svårt att identifiera och prioritera åtgärder”.27 Här kan 
man tänka sig att Banverket sätter upp mål för hur många kvinnor och män man 
skall rekrytera eller utbilda. ”Exakt hur dessa mål bör formuleras avgörs 
lämpligen i dialog mellan regeringen och berörda myndigheter”.28 

Tyvärr kan man i SIKA (2004a) läsa att kvinnornas perspektiv och värderingar 
fortfarande är dåligt företrädda vid planering, beslut och förvaltning i hela 
transportsystemet och att situationen endast marginellt har förändrats under 2003. 
Vägverket har gjort en kartläggning av könsfördelningen i ekonomiskt ansvariga 
beslutsgrupper, SIKA (2004a). Situationen på våra vägar har även undersökts 
genom kvalitativa studier av exempelvis busshållplatser, väntsalar, tidtabeller, 
turtäthet och kollektivtrafiksystemets enkelhet. Banverket har utarbetat rutiner för 
att redovisa könsfördelningen och gett ett förslag till regeringen hur sociala 
konsekvensbeskrivningar skulle kunna utföras. Man har även redovisat 
könsuppdelad statistik över antal tillsvidareanställda och för anställda vid 
Banverkets huvudkontor, SIKA (2004a). 

En annan aspekt som påverkar möjligheten till en korrekt analys av situationen 
är att det råder brist på data, SIKA (2004a). 

Ett verktyg att belysa situationen i den egna verksamheten ges genom en metod 
utarbetad av svenska kommunförbundet. Metoden är utvecklad för kommuner. 

Med hjälp av 3R-metoden kan man tydliggöra hur maktfördelningen mellan 
könen ser ut i en organisation (NUTEK, 1999). Vem beslutar över vad och hur 
styr rådande normer och värderingar över resursfördelningen i verksamheten? 
Med andra ord kan man mäta graden av jämställdhet i en organisation. De tre 
R:en står för representation, resurser och realia. 
 
”Representation – hur kvinnor och män är fördelade i grupper som på ett eller 
annat sätt bidrar till att kommunala beslut fattas. 
 
Resurser – fördelningen av pengar, tid och utrymme mellan flickor/kvinnor och 
pojkar/män. Hur lokaliseras satsningar och vilka prioriteringar görs? 
 
Realia – vilka värderingar, normer och kvalitetsmått är det som styr i en 
verksamhet och vem eller vilka utgör normen i verksamheten? Vems behov 
tillgodoses i verksamheten?29” 
 
För den som vill gå vidare och kvantifiera jämställdhetsbegreppet ges några 
exempel på mätbara jämställdhetsvariabler i tabell 1, variablerna kan matchas 
med Banverkets och Vägverkets sektorsuppgifter (eventuellt efter en korrigering 
för situationen i samhället överlag).  

Om varje ja i tabell 1 omsätts till en etta och varje nej representeras med en 
nolla kan man gradera graden av intern jämställdhet mellan noll och fyra. En nolla 
betyder att en sektorsuppgift kan vara internt jämställt organiserad medan en fyra 
ger en indikation att sektorsuppgiften internt är ojämställt organiserad. 

                                                 
27 Banverket (2002a) sidan 43. Se även Banverket (2002b). 
28 SIKA (2002) sidan 40. 
29 NUTEK (1999) sidan 19. 
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Tabell 1 Interna jämställdhetsvariabler som kan matchas med Banverket och 
Vägverkets sektorsuppgifter. 
 Interna 

Jämställd-
hets 
variabler 

Är det i 
huvudsak 
män som har 
strategiska 
positioner? 

Representeras 
uppgiften i 
huvudsak av 
män? 

Värderas mäns 
arbetstid högre än 
kvinnors? 

Är det i huvudsak 
kvinnor som tar ut 
föräldraledighet? 

Sektors 
uppgifter 

     

Gods 
kunden 

     

Resenären      
…      
Trafik 
säkerhet 

     

…      
 
 
3.3.4.1 4R-metoden 
Förutom de tre R:en i 3R-metoden tar 4R-metoden hänsyn till restriktioner/-
avgränsningar av analys och probleminventering, Andersson och Batljan (1999). 
Restriktioner kan vara budget- eller kostnadsrestriktioner, lagar och förordningar 
eller brist på underlag för en jämställdhetsanalys. Om vi inte förutom de tre 
beskrivna R:en ovan tar hänsyn till de restriktioner som föreligger finns det risk 
att felaktiga slutsatser dras. I Andersson och Batljan (1999) ges ett relaterat 
exempel som gäller huruvida en viss utbildning på högskolan är jämställd eller 
inte. Med andra ord har flickor och pojkar samma möjligheter? Utbildningen är 
jämställd utifrån perspektivet representation eftersom utbildningen följs av 
50 procent flickor och 50 procent pojkar. Men en viktig restriktion har inte 
observerats, nämligen hur många som har sökt utbildningen. Om sökande 
relationen mellan flickor och män som sökt utbildningen var 60:40 blir bilden av 
representation annorlunda. 
 
3.3.5 Jämställdhetsanalyser vid större åtgärder 
Föregående avsnitt belystes den ojämna könsfördelning som råder inom två av 
Sveriges transportmyndigheter. I det här avsnittet framhålls som SIKA (2002) 
skriver, att det antagligen inte räcker med enbart åtgärder för att jämna ut 
könsfördelningen för att komma åt ojämställdheter inom transportsektorn.30  
 

”Ett sätt att gå mot ökad jämställdhetsintegrering i utformningen och 
genomförandet av transportpolitiska åtgärder kan vara att införa krav på 
särskilda jämställdhetsanalyser. Dessa skulle kunna ges ungefär motsvarande 
funktion och form som dagens miljökonsekvensanalyser.”31 

                                                 
30 I Boverket (1996a) poängteras män och kvinnors skilda behov och prioriteringar och att de 
därigenom skaffar sig olika erfarenheter och bilder samt att dessa olikheter i sin tur innebär att de 
har var sin kunskap att tillföra en planeringsprocess. De fortsätter: 
”Forskning och studier tyder på att kvinnor och män, förutom att de har olika vardagsliv, finner 
olika värden i den fysiska omgivningen. De har olika sätt att närma sig rumsliga frågor. Mannens 
rum är ofta expansivt medan kvinnans är lokalt. Kvinnor har sedan länge efterlyst en mellannivå 
mellan hushållet och samhället som ska hjälpa till att foga samman vardagslivet.” Boverket 
(1996a) sidan 117. 
31 SIKA (2002) sidan 41. 
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Då SIKA (2002) föreslagit att konsekvensanalyser ur jämställdhetsperspektiv bör 
utföras kan vi dra slutsatsen att de anser att hittills förd politik har haft 
konsekvenser för relationerna mellan könen. SIKA har t.ex. grundligt gått igenom 
statistiska data och bland annat gjort följande konstaterande: 
 

”Politiska beslut som verkar vara könsneutrala kan påverka kvinnor och män 
på olika sätt även om detta inte var avsikten eller kunde förutses. En 
konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv utförs för att man skall kunna 
undvika oavsiktliga negativa konsekvenser och göra politiken bättre och 
effektivare.”32 

 
I Vägverket (2003) genomförs en social konsekvensbeskrivning, i samband med 
planeringen av en ny väg, rent praktiskt kan det innebära att: 
 

”inhämta synpunkter från olika typer av brukare, kartlägga brukarnas 
resmönster och fundera över vägens konsekvenser för dem som faktiskt skall 
använda den.”33  

 
Europeiska kommissionen utrycker samma sak så här: 
 

”att man enligt genusrelevanta kriterier jämför och bedömer den rådande 
situationen och vilken utveckling den föreslagna nya politiken förmodas leda 
till.”34 

 
I Europeiska kommissionens skrift ”Vägledning för konsekvensanalys ur 
jämställdhetsperspektiv” har fyra kriterier för en konsekvensanalys ur 
jämställdhetsperspektiv nedtecknats: 
 
”Könsskillnader på politikområdet som t.ex.:35 
* delaktighet (målgruppens/befolkningsgruppens eller -gruppernas könsfördel-

ning i beslutsfattningen) 
* resurser (fördelning av väsentliga resurser såsom tid, utrymme, information 

och pengar, politisk och ekonomisk makt, utbildning och yrkesutbildning, 
yrkeskarriär, ny teknik, hälso- och sjukvård, boende, transportmedel, fritid) 

* normer och värderingar som påverkar genusroller, arbetsfördelning efter kön, 
kvinnors respektive mäns attityder och beteende, skillnader i värdering av vad 
som betraktas som kvinnligt respektive manligt 

* rättigheter som berör direkt eller indirekt könsdiskriminering, mänskliga 
rättigheter (inbegripet frihet från sexuella övergrepp och förnedring) och 
tillgång till rättvisa i den rättsliga, politiska och socio-ekonomiska miljön.” 

 
Om det finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller något eller några av 
dessa kriterier är frågan genusrelevant. Ett politikområde är tillika genusrelevant 
om förslaget rör en eller flera målgrupper och om det kommer att påverka det 
                                                 
32 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 3. 
33 Ur Vägverket (2003) sidan 2. 
34 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 8. 
35 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 9. 
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dagliga livet för en eller flera grupper av befolkningen (Europeiska 
kommissionen, 1999). 

Europeiska kommissionen ger ett exempel för transportsektorn (de viktigaste 
kriterierna är markerade med fetstil):36 
 

”Om man betraktar ett område som transport, som vid första anblicken helt 
tydligt verkar vara könsneutralt, ser man vid närmare granskning betydande 
skillnader mellan kvinnor och män i mönstren för användning och tillgång till 
privata och allmänna kommunikationer. Kvinnor har mera sällan tillgång till 
egen bil, däremot använder de oftare allmänna kommunikationer. Följaktligen 
har kvinnor större nytta av förbättringar i de allmänna kommunikationerna 
såsom bättre tillgång och kostnadsprofil. Denna ojämställdhet har följder för 
hur kvinnor respektive män finns representerade (delaktighet) i 
transportsektorns olika målgrupper. Den påverkas av bristen på balans mellan 
könen bland beslutsfattare på området. Det återspeglar skillnader mellan 
könen i fördelningen av resurser (såsom egen bil) och förstärker rådande 
ojämställdhet i brist på tidsmässig frihet (eftersom egen bil innebär effektiv 
tidsanvändning). Beslut som fattas i familjen om användningen av en 
begränsad resurs, såsom familjens bil, påverkas sannolikt av sociala normer 
och värderingar om den relativa betydelsen av mannens respektive kvinnans 
behov.” 

 
För att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och män måste man få 
kontakt med båda grupper. Traditionellt har det främst varit män vid 
planeringsmöten. Men litteraturen avslöjar att vissa projekt lyckats locka kvinnor 
till planeringsmöten. I nästa avsnitt följer en lista med tips på hur man kan få 
kvinnor att delta i planeringen. 37 
 

1. ”Möt kvinnor där de är. Förvänta inte att kvinnor ska komma till 
planeringsinstanserna utan sök upp dem och etablera en direkt kontakt. 
Kontakta de kvinnliga ledare som eventuellt finns på orten. Hitta ställen 
där kvinnor brukar träffas och håll möten där.” 

2. ”Starta med frågor som handlar om vardagslivet – om barn, gamla, 
boende, hälsovård, miljöfrågor etc.” 

3. ”Understryk att alla vinner på situationen.” 
4. ”Erkänn att ”face to face” kontakt är viktig. Etablera kontakt med kvinnor 

genom att tala direkt till dem.” 
5. ”Stärk kvinnors självförtroende – träning i ledarskap, planeringsteori, 

konfliktlösning etc.” 
6. ”Organisera små självstyrande grupper med uppdrag och ledare. 

Gruppen får inte vara för stor, aktivera alla deltagarna, var produktiva!” 
7. ”Ha en klar rollfördelning mellan olika aktörer.” 

 

                                                 
36 Ur Europeiska kommissionen (1999) sidan 10. 
37 Boverket (1996b) sidan 39. För liknande listor se Erikssons bearbetning av en lista hämtad ur 
Banverkets handbok om samråd och information vid järnvägsutbyggnad i Eriksson sidan 37 och 
38 och en lista i SOU 2001:44 sidan 72. 
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3.3.6 En systematisk genomgång av underlag och beslut – 
jämställdhetsrevision 

”SIKA föreslår att regeringen ger alla myndigheter i uppdrag att påbörja en 
systematisk genomgång av de underlag, arbetssätt och rutiner som praktiseras 
inom hela transportsektorn och begär in redovisningar över vilka verksamheter 
som reviderats och vilka åtgärder som genomförts med anledning av översynen. 
Även myndigheternas instruktioner och regleringsbrev bör ingå i gransk-
ningen.”38 
 
I skriften Hela samhället Boverket (1996a) belyses Tora Fribergs förslag för dem 
som vill anlägga ett könsperspektiv på ett område där det hittills saknats. Strategin 
för resursmobilisering består av följande sex steg: 
 
”1. Rita en ny karta/synliggöra 
2. Evaluera/ompröva/ställa kritiska frågor 
3. Söka nya begrepp/omdefiniera 
4. Uppgörelse/göra sig av med 
5. Restaurera/förnya 
6. Stötta den kvinnliga principen.”39 
 
1. Kvinnoforskningens uppgift är att synliggöra det som hittills inte räknats, ”de 

vita fläckarna på kartan” det som vi omedvetet eller medvetet bortsett ifrån. 
Att rita en ny karta innebär att göra en ny modell av verkligheten, en modell 
som förhoppningsvis är mer överensstämmande med verkligheten än den 
tidigare kartan. Att jag skriver det som vi omedvetet eller medvetet bortsett 
ifrån betyder inte att alla bortsett från det, som Friberg m.fl. (2004) skriver:  

 
”Metaforen ”de vita fläckarna” har inspirerats av berättelser om 
västerländska upptäcktsresande som ”upptäckte” nya delar av världen och på 
så sätt fyllde ut de delar på kartan som man inte hade kunskap om tidigare. 
Poängen är att det alltid funnits en sådan kunskap hos dem som bebodde dessa 
trakter. I överförd bemärkelse är tanken den att innehållet i de vita fläckarna 
inte är helt okänt, framför allt inte bland kvinnor, men att detta inte funnits 
med i transportplaneringen på det insiktsfulla sätt som ett jämställd-
hetsperspektiv kräver.”40 

 
2. Kvinnor måste våga ställa kritiska frågor och vara med i samhällsutvecklingen. 

Även om män har goda avsikter när de planerar för kvinnor kan de bygga på 
felaktiga insikter och därigenom få förödande konsekvenser. ”Kvinnors mål med 
livet kanske inte är samma som mäns drömmar om hur kvinnor bör vara.”41  

 
3. När kvinnors verklighet beaktas behöver ofta begrepp, ord och definitioner 

omdefinieras. En definition skall utformas utifrån ett mål. Om målet ändras bör 
definitionen ändras. 

 

                                                 
38 SIKA (2002) sidan 41. 
39 Boverket (1996a) sidan 230. 
40 Friberg m.fl. (2004). 
41 Boverket (1996a) sidan 231. 

18 VTI notat 49-2004 



4. Enligt Tora Friberg behövs uppgörelser om mänskligheten skall överleva, man 
måste ”göra sig av med gammal barlast”42, det lilla flexibla har större 
överlevnadsförmåga än något stort och inaktuellt. ”Det som åsyftas här är 
könsperspektivet som fortfarande kommer i skymundan eller helt utesluts i 
många analyser, trots att det kan resultera i nya insikter och därmed vara 
mycket fruktbart, inte minst i sammanhang som behandlar framtidsfrågor och 
planering.” 43 

 
5. Omdefiniering av begrepp kan vara viktigt i ett samhälle som karaktäriseras av 

återskapande och nyskapande och ”omsorgen om människor och miljö måste 
gå före de tekniska lösningarna”.44 ”Planeringen i framtiden kanske lika 
mycket kommer att handla om vad man bör respektera och lämna orört som 
vad som är möjligt att förändra.” 45 

 
6. Den sista punkten ”består helt enkelt av att våga hävda att den kvinnliga 

principen har mycket att tillföra, att våga hävda att den inte nödvändigtvis står 
i motsättning till ”manliga” principer och att våga hävda att det är av 
fundamental betydelse att bygga ett samhälle där människor, både kvinnor och 
män, blir resurser, inte problem och belastningar”. 46 

 
Nedan återges en kort beskrivning med referenser till tre satsningar på hur man 
vid olika typer av organisationer integrerat eller tänker integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten. Först presenteras en 
omskrivning av de s.k. kommunförsöken för att gälla Banverkets och Vägverkets 
verksamhet, för vidare information se Boverket (1996a). Sedan återges hur ett 
genus- och jämställdhetsperspektiv integrerats i juristutbildningen vid 
Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet. Slutligen beskrivs kort hur 
jämställdhetsperspektivet är tänkt att vävas in i Europeiska gemenskapens 
utvecklingspolitik. 

Alla tre exempel kan vara bra att studera ur aspekten att de sammanfattar hur 
man integrerat eller tänkt integrera ett jämställdhetsperspektiv i den ordinarie 
verksamheten. Därutöver kan exemplet från Umeå universitet även studeras mot 
bakgrund av att SIKA (2002) föreslagit att det transportpolitiska målet om 
jämställdhet kan konkretiseras genom att genomföra informations- och 
utbildningsprogram inom verken.  

                                                 
42 Boverket (1996a) sidan 234. 
43 Boverket (1996a) sidan 234. 
44 Boverket (1996a) sidan 234. 
45 Boverket (1996a) sidan 235. 
46 Boverket (1996a) sidan 235. 
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3.3.6.1 Sektorsuppgiftsförsök 
Kunskapsuppbyggnad och attitydförändringsarbete kan kombineras genom 
sektorsuppgiftsförsök under tre år. Banverket och Vägverket ställer resurser till 
förfogande för att stödja försöken. Verkens olika sektorsuppgifter ansöker om att 
delta genom att formulera projekt som innehåller ett jämställdhetsperspektiv på 
transportfrågor. Verkens sektorsuppgifter åläggs att sätta upp mål för vad de vill 
åstadkomma och redovisa resultatet av arbetet. Det kan t.ex. gälla att arbeta med 
jämställt sammansatta arbetsgrupper, att särskilt fånga upp, engagera och lyfta 
fram kvinnor i transportarbetet, att finna nya organisationsformer och 
arbetsmetoder, att pröva nya samrådsformer, att framställa handlingar och andra 
dokument där jämställdhetsaspekterna tydliggjorts, att testa checklistor eller att 
finna andra metoder. Målet skall vara att jämställdhetsperspektivet på sikt 
integreras i den ordinarie verksamheten. För vidare information och exempel se 
Boverket (1996a). 

Ett område kan t.ex. gälla prognoser. För planeringen av infrastruktur-
byggandet krävs goda prognoser över framtida resande. Detta baseras i sin tur på 
bedömningar av framtida boendemönster och lokalisering av arbetsställen.47 Inte 
minst med tanke på den förändrade arbetsfördelningen mellan könen som 
diskuterades under avsnitt 3.3.3 så kan det framtida resandet komma att se 
annorlunda ut än idag. 

Sampers och Samgods utgör nationella modeller för prognoser och analyser 
inom transportsektorn, SIKA (2004).48 Sampers för analyser inom 
persontransporter och Samgods för analyser av gods. Kan Sampers användas för 
att uppskatta män och kvinnors skilda transportefterfrågan? Ett faktum är att 
Sampers inte klarar av att skilja på olika reslängder. Detta är ett uppenbart 
problem om nuvarande resmönster inte kan förklaras av ett ojämställt samhälle, då 
en av de utmärkande skillnaderna mellan kvinnor och män visat sig vara 
skillnaden i reslängd. Med andra ord, om inte män och kvinnors skillnader i 
resmönster försvinner i takt med att samhället i övrigt blir mer jämställt behöver 
man utveckla modellerna för att kunna beakta män och kvinnors skilda 
efterfrågan. 

Ett annat område kan gälla statistik. Av SIKA (2002) framgår det att man inte 
vet vilka som arbetar inom transportsektorn. ”Exempelvis är det svårt att urskilja 
servicepersonal inom transportsektorn från servicepersonal i andra branscher.”49  
 
3.3.6.2 Integrering av genus- och jämställdhetsperspektiv i juristutbild-

ningen vid Umeå universitet50 
Syftet med projektet har varit att problematisera det normsystem som hittills inte 
uppmärksammat kvinnors och mäns annorlunda livsvillkor och att låta 
juristutbildningen omfatta frågor om hur genusordningen konstrueras och 
rekonstrueras såväl i som utanför rätten, liksom i samspel mellan lagen och livet, 
Nordborg m.fl. (2002). Författarna menar att detta inbegriper frågor om vem/vilka 

                                                 
47 I Berglund och Brännäs (1996) ges två alternativa modeller för paneldata med vilka man kan 
göra prognoser över antal arbetsställen i en region. 
48 Sampers för persontransporter och Samgods för godstransporter. 
49 SIKA (2002) sidan 47. 
50 Nordborg m.fl. (2002). 
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som accepteras som (normala) subjekt i rätten och lyfter fram etik som ett 
angeläget tema i utbildningen av framtidens jurister. 

I samband med integreringen erbjöds successiv vidareutbildning till alla 
anställda för att de skulle kunna integrera jämställdhets- och genusperspektiv i 
undervisning och undervisningsmaterial. Sökande efter kompletterande eller 
alternativa texter prioriterades också. Allt deltagande i vidareutbildningen liksom 
inläsning av relevant litteratur och arbete med produktion av genusrelaterat 
undervisningsmaterial erbjöds med kompensation ur projektmedlen, främst inom 
respektive tjänst, men, om nödvändigt, som övertimmar, Nordborg m.fl. (2002). 

En styrgrupp på sju personer, fyra kvinnor och tre män utsågs för att leda 
genomförandet. Till en början var det bara fyra kvinnor i gruppen, men av 
jämställdhetsskäl beslutade man att även inkludera tre män med makt. ”Varför 
fanns det då ursprungligen ett förslag med ”bara” kvinnor i gruppen? Det byggde 
på kompetens eftersom tanken var att medlemmarna i den skulle fungera som 
resurspersoner och t.ex. bevaka och sprida information om aktuell forskning, 
sammanställa lämpliga referenslistor för att öka valmöjligheterna beträffande 
möjlig kurslitteratur och underlag till seminariematerial samt kunna vara 
delaktiga i produktionen av nytt undervisningsmaterial. Detta kom också att ske, 
främst via styrgruppens kvinnor. Respektive terminsansvarig och lärarlag 
kallades dels till särskilda möten för närmare diskussion om möjliga alternativ 
inom just deras utbildningsmoment, dels erbjöds kontakt för att till exempel följa 
upp förslag och ge tips.”51  

Nästa steg var att arrangera seminariedagar med kvalificerade inledare under 
socialt attraktiva former. Vidare, efter en litteraturinventering, kompletterades 
institutionens bibliotek, och inköpta böcker exponerades som en utställning. 

Lärarlaget fick konkreta tips på hur man kan göra när man arbetar med en kurs 
och stimulerades till en kollegial diskussion om pedagogiska modeller och hur 
integrering och implementering kan göras. 
 

”Ytterligare ett handfast och konkret stöd som erbjöds alla lärare var att en av 
styrgruppens ledamöter gick igenom och läste övnings- och seminarieuppgifter 
med nya ögon för att undvika könsstereotypa exempel i form av namn, ord, 
etc.” 52 

 
Tre seminarier hölls och gästföreläsare inbjöds. Författarna skrev att man upplevt 
en förstärkt trovärdighet till föreläsare som kom utifrån. 

Studenter introducerades genom en tre timmar lång föreläsning i kvinnorättslig 
metod och teori och fick diskutera ämnet i grupp. Viss anpassning i relation till 
vad respektive termin främst skulle behandla gjordes. ”För några kurser blev det 
en dag med kön/genus som tema. Annat var inte alltid möjligt, men för flera gavs 
föreläsningen vid ett tillfälle medan diskussionerna lades ett antal dagar senare, 
vilket uppenbart är att föredra.” 53 Slutligen gavs ett antal tips och råd till 
studenterna hur man kan börja ifrågasätta hur kön värderas. För lärarkollegor 
rekommenderades icke traditionella läromedel. 

                                                 
51 Nordborg m.fl. (2002) sidan 16. 
52 Nordborg m.fl. sidan 30. 
53 Nordborg m.fl. (2002) sidan 20. 
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Styrgruppen sammanträdde regelbundet och ”drog upp riktlinjer, spred 
information, tog nya initiativ och diskuterade strategier”.54 En referensgrupp av 
praktiskt verksamma jurister skapades. ”Digniteten hos de som ingick i gruppen 
bidrog till att förstärka projektets legitimitet, likaså deras starka engagemang för 
att göra projektet framgångsrikt.” 55 

Studenterna valde representanter till referensgruppen och två ambitiösa 
studenter engagerades som assistenter i projektet på vardera 20 procent. 
Arbetsuppgifterna var dokumentation, planering och informationsspridning. 

Efter att ha varit kritiska och avvaktande i början av läsåret blev studenterna 
nyfikna och mer mottagliga senare under läsåret. Från institutionsledningens håll 
har man ansett det svårt att leda ett projekt som inte alla önskar delta i samtidigt 
som man har noterat att eldsjälarna blivit fler. Några av projektets spin-off-
effekter är följande: en tre månaders vistelse för en utländsk professor i vid Umeå 
och Göteborgs universitet. En 10 poängs kurs i kvinnorätt. Artiklar relaterat till 
projektet har presenterats både nationellt och internationellt. En jämställdhets-
amanuens har inrättats. Regeringsprojektets hemsida innehåller numera övnings- 
och seminariematerial från projektet. Institutionsbiblioteket har kompletterats med 
den litteratur som köpts in till projektet. Studenter har startat ett samarbete med 
kvinnojouren. En grupp med vittnesstöd har skapats. På juristens dag förekommer 
numera teman med en klar genusanknytning. Jusek bjuder numera in speciellt 
framgångsrika kvinnliga jurister. För den intresserade beskrivs i Nordborg m.fl. 
(2002) ytterligare lärarreaktioner, studenters synpunkter på projektet och 
bestående effekter efter projektet. 
 
3.3.6.3 Integreringen av jämställdhetsperspektivet i Europeiska gemen-

skapens utvecklingspolitik56 
Som nämndes i avsnitt 3.1. rör ett av Europeiska gemenskapens utvecklings-
politiskt prioriterade områden transporter. Man vill sörja för lika tillgång till 
transportmedel och att undersöka skillnader i rörlighet mellan könen. Den 
integrering man tänkt sig är att väva in jämställdhet i politiken enligt följande tre 
huvudlinjer: 
• ”Analys samt integrering i de prioriterade områden som anges i 

gemenskapens utvecklingspolitik.  

• Ökad integrering av ett jämställdhetsperspektiv i projekt och program på 
regional och nationell nivå.  

• Institutionell kapacitetsuppbyggnad i jämställdhetsfrågor.”57 

Huvudlinje ett handlar om att integrera jämställdhetsperspektivet i de sex 
prioriterade områden som anges i meddelandet om Europeiska gemenskapens 
utvecklingspolitik. Det handlar om att understödja makroekonomisk politik och 
strategier för fattigdomsminskning samt hälsovårds- och utbildningsprogram m.m. 
inom den sociala sektorn. Att trygga en hållbar livsmedelsförsörjning och 
landsbygdsutveckling. Att förbättra tillgången till resurser för kvinnorna och att ta 
itu med problemet med att deras äganderätt ofta inte är skyddad. Att (som nämnts 
                                                 
54 Nordborg m.fl. (2002) sidan 21. 
55 Nordborg m.fl. (2002) sidan 22. 
56 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/r12502.htm. 
57 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/r12502.htm.  
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i avsnitt 3.1 och ovan) att sörja för lika tillgång till transportmedel och att 
undersöka skillnader i rörlighet mellan könen. Att bygga upp den institutionella 
kapaciteten. Att studera handelspolitikens sociala och ekonomiska konsekvenser 
för att kunna garantera att kvinnor inte utestängs från fördelarna av ökad handel 
på grund av ett lands inhemska sociala struktur. Slutligen att främja ett effektivt 
regionalt samarbete. 

Vad gäller huvudlinje tre föreslås därutöver följande: 
• ”Framtagande av en handbok för alla aktörer om integreringen av ett 

jämställdhetsperspektiv.  

• Utbildning av personal som arbetar inom detta område om hur de kan 
beakta jämställdhetsfrågor.  

• Förstärkning i förekommande fall av det behovsanpassade tekniska 
biståndet för dessa frågor.”58  

Programmet beräknas pågå mellan 2001 och 2006.  

                                                

 
3.3.7 Mer forskning initieras om manliga och kvinnliga perspektiv 
Det finns behov av mer forskning kring kvinnors respektive mäns värderingar, 
erfarenheter, vanor och fysiska egenskaper (SIKA, 2002). 

Av SIKA (2002) framgår att inkomst och sysselsättning förklarar en stor del av 
skillnaderna i mäns och kvinnors resmönster, men fortfarande kvarstår skillnader 
som kräver andra förklaringar. SIKA (2002) skriver: ”Det kan t.ex. finnas 
skillnader mellan könen när det gäller värderingar och attityder till resande och 
olika färdsätt. I undersökningar har man konstaterat skillnader i kvinnors och 
mäns värderingar när dessa jämförs som grupper. Men det är inte självklart hur 
man ska tolka resultaten. Till viss del kan skillnaderna mellan mäns och kvinnors 
värderingar antas härröra från skillnader i erfarenheter och vanor när det gäller 
resandet.”59  

Själva genomförandet av forskning kring kvinnors respektive mäns värderingar 
kan följa förslaget i Warsén (1997), medel avsätts till projekt som genomförs 
inom institutioner på universitet och högskolor, utvecklingsprojekt initieras och 
studenter stimuleras till arbeten inom området genom stipendier, slutligen avsätts 
medel för särskilda informationsinsatser. För vidare information se Warsén sidan 
75. I Warsén (1997) har även forskningsråd som finansierar genusforskning listats 
(se sidan 29).  

Samtidigt bör det noteras att flera forskningsprojekt avslutats sedan SIKA 2002 
publicerades. Bland dem kan nämnas Berglund m.fl. (2003), Transek (2004) och 
Friberg (2004).60 Dessutom har nätverket kvinnor i transportpolitiken skapats och 
flera andra projekt initierats bl.a. det här projektet och ett projekt vid Kungliga 
Tekniska Högskolan. 

 
58 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/r12502.htm.   
59 SIKA (2002) sidan 27. 
60 De två första arbetena har varit på uppdrag av Banverket och det sista på uppdrag av Vägverket. 
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3.3.8 Fler kvinnliga forskare inom transportforskningsområdet 
För att fler kvinnor skall stimuleras till att arbeta inom transportforskningsområdet 
krävs att pengar avsätts till forskning och utveckling utförd av kvinnor. 
Transportforskningen domineras idag av män. Som SIKA (2002) poängterar är 
det viktigt att både manliga och kvinnliga erfarenheter och värderingar tas tillvara. 

För att bedöma om situationen har förbättrats sedan 2002 krävs det statistik 
över antal nyanställda kvinnor och män som forskare inom transportforsknings-
området. Ett sätt att gå tillväga är att lista alla organisationer som forskar om 
transportfrågor och ringa upp och fråga hur många kvinnor och män som 
nyanställts sedan 2002. 
 
3.3.9 Utbildning och information på verk och myndigheter 
SIKA (2002) skriver att det transportpolitiska delmålet om jämställdhet kan 
konkretiseras genom att genomföra informations- och utbildningsprogram inom 
trafikverk och övriga myndigheter, som exempel nämner SIKA (2002) 
”Vägverket visar vägen”. Se även avsnitt 3.3.6.3 om integrering av genus- och 
jämställdhetsperspektiv i juristutbildningen vid Umeå universitet. 
 
3.3.9.1 Undergrupper 
Det kan vidare vara av intresse att studera undergrupper av män och kvinnor. 
Även om det finns skäl att konstruera ett enhetligt politiskt subjekt (något som 
kan behövas för att kunna bedriva politiskt jämställdhetsarbete) är såväl män som 
kvinnor i hög grad heterogena grupper. Kön samverkar också med ett antal andra 
variabler. En alltför generaliserad bild riskerar att inte vara relevant för vissa 
grupper. Det finns skäl att undersöka om olika underkategorier t.ex. äldre kvinnor 
i storstad, invandrarkvinnor och ensamstående kvinnor kan vara relevanta för 
policydiskussionen.61 
 
3.3.9.2 Äldre kvinnor i storstad 
Sirén m.fl. (2001) har sammanställt en kunskapsöversikt om äldre kvinnliga 
trafikanter och visar att äldre kvinnor i trafiken varit en osynlig grupp. Författarna 
skriver att tillgänglig litteratur om äldre kvinnliga trafikanter är knapp och att 
metoderna i befintliga studier ofta är kvantitativa. Se även Hakamies-Blomquist 
m.fl. (2004). 

Att notera är att det idag är fler män än kvinnor som har körkort och att 
rörligheten i gruppen kvinnor minskar i större utsträckning än i gruppen män om 
den ena partnern faller ifrån före den andra. Hur kan man lösa den ojämlika 
situationen? Att ge färdtjänst till änkor utan körkort skulle vara orättvist mot 
medborgare som aldrig gift sig eller haft körkort. En långsiktig lösning kan istället 
vara att uppmuntra fler kvinnor att köra bil. 

                                                 
61 Förutom dessa exemplifierade undergrupper härledda från ålder, etnisk tillhörighet och 
civilstånd skulle andra undergrupper kunna baseras på t.ex. religion, samhällsklass, 
funktionsnedsättning eller plats. 
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3.3.9.2 Invandrarkvinnor 
Tillsammans med Mohammad-Reza Yahya och flera andra forskare vid VTI skall 
Nils Petter Gregersen, (också vid VTI) studera invandrares trafiksituation och hur 
den kan förbättras. Projektet har namnet ”Invandrare i det svenska vägtransport-
systemet”. Jag har inte funnit någon litteratur om invandrarkvinnor och 
förflyttningar/resor/transporter. I Transguide sökte jag på immigrant och fick en 
träff, sökordet minority gav samma träff. Sökordet invandrare gav 2 träffar. 
 
3.3.9.3 Ensamstående kvinnor 
Kvinnor som är ensamstående föräldrar har ofta inte råd att ha bil eller kanske kör 
en relativt oreparerad bil; gissningsvis har kvinnor dessutom mindre erfarenhet av 
att själva meka med sin bil. Konsekvensen blir antingen en osäkrare bilfärd eller 
miljövänligare kvinnor till följd av att kvinnor inser riskbilden och därför låter 
bilen stå eller använder kollektivt färdmedel. Vid en litteratursökning i Transguide 
har jag inte funnit någon relevant litteratur om ensamstående kvinnor och 
förflyttningar/resor/transporter. I Transguide sökte jag på singles och fick en träff. 
Sökordet single mother gav ingen träff medan sökordet ensamstående gav en träff. 
 
3.3.10 Information 
Vill kvinnor och män ha information på olika sätt? Enligt skriften sektorsprogram 
för järnvägen 2002 är de flesta resenärer "nöjda med den information de får från 
tidtabeller och den information de får då trafiken flyter som det är tänkt". "De 
stora problemen uppstår då det inträffar störningar." "Utebliven eller felaktig 
information skapar otrygghet." I det fortsatta arbetet kan man fråga gruppen män 
och kvinnor vad de tycker. Avstår gruppen män eller gruppen kvinnor i 
genomsnitt oftare från att ta tåget på grund av tidigare bristande punktlighet? Vid 
en litteratursökning i Transguide har jag inte funnit någon relevant litteratur med 
sökorden information and gender eller med sökorden information and equality. 
Motsvarande sökord på svenska gav inte heller någon träff. 
 
3.3.11 Väginformatik 
Är det manliga symboler i trafiken? (t.ex. en symbolisk man vid övergångsställe.) 
Är de tillräckligt tydliga? Vill kvinnor ha information på annat sätt? Är 
symbolerna rätt utformade för barn? Man har i samhällsplaneringen börjat fråga 
barn om hur de vill ha det med skolskjuts etc. men har man frågat om 
symbolerna? Vid en litteratursökning i Transguide har jag inte funnit någon 
litteratur om väginformatik och jämställdhet. I Transguide sökte jag på 
informatics and gender och fick ingen träff. Motsvarande sökord på svenska gav 
inte heller någon träff. 
 
3.3.11.1 Underrapportering av olyckor 
Martin Ribe vid SCB har skrivit om olyckor i trafiken och pekar på betydelsen av 
att inte alla olyckor i trafiken kommer till polisens kännedom. En relevant 
följdfråga är om underrapporteringen skiljer sig åt mellan män och kvinnor och 
om detta kan ha någon betydelse för Vägverkets och Banverkets planering av 
olycksförebyggande åtgärder? Om t.ex. underrapporteringen är stor för män och i 
princip noll för kvinnor kommer mäns olycksrisk att vara starkt underestimerad 
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medan man på ett korrekt sätt kan uppskatta kvinnors olycksrisk. Den 
gemensamma statistiken kommer att vara missvisande för båda könen. 

En annan aspekt är att skadade i flera fall blir felklassificerade avseende typ av 
skada. Enligt SIKA SSM 01:7 stämmer polisens klassificering av svårt skadade 
trafikanter med vårdens klassificering i 84–92 procent. Vad gäller polisens 
klassificering av lindrigt skadade stämmer det med sjukhusets klassificering i  
73–80 procent av fallen, SIKA SSM 01:7. Ingen uppdelning på män och kvinnor 
redovisas. 
 
 
4 Fortsatt arbete och förslag till en huvudstudie 
Förstudien har identifierat fyra syften med en huvudstudie. Först och främst att 
studera aspekter som Banverket och Vägverket inte har någon kunskap om och på 
områden med en viss kunskapsmassa göra ytterligare preciseringar genom att 
mått, indikatorer och tidsatta etappmål formuleras. Att belysa outforskade 
områden inom transportsystemet kommer på sikt att öka samhällsnyttan genom att 
potentiella problem identifieras och processer initieras. Ytterligare preciseringar 
på områden där det redan finns viss kunskap gör att man mer i detalj kan gå vidare 
med jämställdhetsarbetet. 

Ett andra syfte är att genomföra en trygghetscertifiering vid Sveriges 
tågstationer. Detta kan göra de svenska tågstationerna till ett föredöme för övriga 
Europa genom att både män och kvinnors behov i samband med en tågresa 
tillgodoses. 

En handbok och en utbildningsprocess initieras. Att utarbeta en handbok för 
hur man skall hantera den interna och externa jämställdhetssituationen kommer att 
underlätta jämställdhetsintegreringen vid verken. Hur köns- jämställdhets-
perspektivet skall vävas in i verksamheterna detaljeras för samtliga strukturer och 
processer. 

Slutligen undersöks huruvida man kan låta kvinnor i större utsträckning än 
tidigare påverka undervisningsmaterial i den svenska körskolan och i själva 
utbildningsprocessen. Kvinnor har visat sig ha lägre olycksbenägenhet än män 
och en stor vinst med att ge kvinnor större inflytande över körskolan är att man 
genom insatsen antagligen kan minska antalet olyckor på våra vägar. 
 
4.1 Intervjuer och ytterligare preciseringar 
Inom verkens jämställdhetsprocesser finns det områden där en viss 
kunskapsmassa redan samlats medan andra områden står helt obelysta. 

Under arbetet med huvudstudien initieras en dialog mellan forskaren och 
berörda myndigheter. Nyckelpersoner vid Banverket och Vägverket får värdera 
funna aspekter på intervallet ej viktigt till mycket viktigt. Efter det prioriteras 
vilket eller vilka områden som kan vara aktuella för intervjustudier och ett antal 
intervjuare anlitas. Det kan t.ex. handla om att intervjua invandrarkvinnor om 
deras resande eller hur män, kvinnor och barn uppfattar trafikens symboler. Syftet 
med intervjuundersökningarna är att synliggöra eventuella problem, som bara är 
kända för en liten grupp. 

Arbetet redovisas av forskaren och intervjuare i rapporter. 
För områden som kommit längre i jämställdhetsprocessen (en viss 

kunskapsmassa finns redan) görs ytterligare preciseringar genom att mått, 
indikatorer och tidsatta etappmål formuleras. Arbetet sker genom en dialog med 
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verken samt dokumenteras och redovisas av forskaren i en rapport. SIKA (2004b) 
har redan påbörjat detta arbete. 
 
4.2  En trygghetscertifiering vid Sveriges tågstationer 
En trygghetscertifiering vid landets tågstationer genomförs, bestående av 
inventering, förslag till kompletteringar och slutligen en certifiering. 

Genomförandet kan ske genom att ett antal stationer granskas och kriterier för 
en jämställd tågstationsmiljö utarbetas. Som underlag till kriterierna används 
fotografier och beskrivningar av ett antal stationer. En grupp (av barn, unga och 
äldre kvinnor och män) resonerar fram och bedömer vilka krav/kriterier en 
jämställd station skall uppfylla. Eventuellt kan en uppdelning i små och stora 
stationer vara nödvändig.  

Alla stationer ombeds att jämföra den egna miljön med utarbetade kriterier och 
komplettera om så är nödvändigt. 

Alla stationer får göra en beskrivning av den ”nya stationsmiljön” och om den 
uppfyller alla kriterier erhåller stationen ett intyg på att stationen är jämställd. 

I samband med certifieringen kommer det förutom forskaren att behövas en 
grupp som resonerar fram hur en jämställd station skall utformas (utifrån 
fotografier och en beskrivning av ett antal stationer), vi kan kalla gruppen för 
jämställdhetsgruppen. Det kommer även att behövas en grupp som administrerar 
själva trygghetscertifieringen, den administrativa gruppen. Tillsammans med 
forskaren formulerar den administrativa gruppen vilken information stationerna 
skall få. Den administrativa gruppen skall även ombesörja att information skickas 
ut till tågstationerna om vad de skall göra och att stationer som uppfyller den 
förstnämnda gruppens krav får ett intyg på att de uppfyller kriterierna för en 
jämställd station. 

Forskaren sammanställer en rapport om satsningen som omfattar 
jämställdhetsgruppens kriterier för att en station skall få en trygghetscertifiering, 
en dokumentation av genomförd inventering och statistik över hur många 
stationer som blivit certifierade. Man kan naturligtvis även tänka sig att Banverket 
kräver att alla stationer ska bli certifierade. 
 
4.3 En handbok utarbetas och en utbildningsprocess 

initieras 
I Eriksson (2003) föreslås att en handbok för jämställdhet utarbetas. Handboken 
bör strukturera begreppet jämställdhet och dess innebörd på alla nivåer och över 
alla sektorsuppgifter och integrera begreppet internt och externt i verksamheten. I 
huvudstudien identifieras vad som skall ingå i handboken och exakt hur 
jämställdhetskursen och efterföljande jämställdhetsprocess skall utformas.  

Hur skall arbetet genomföras? 
Det första som bör göras är att etablera en konsultgrupp/styrgrupp för att stödja 

jämställdhetsarbetet. Styrgrupp/konsultgrupp skall bestå av ett antal personer med 
hög kompetens på jämställdhetsområdet samt någon som är duktig på 
dokumentation. 

Vad som är relevant synliggörs av sektorsuppgifterna själva genom att en 
process initieras mellan styrgruppen/konsultgruppen och verkens sektorsuppgifter. 
Det kan vara både interna och externa aspekter (förslaget är en variant av den i 
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avsnitt 3.3.6.2 beskrivna sektorsuppgiftsförsöken). 62 Efter den första processen 
(när alla relevanta jämställdhetsfrågor identifierats) får varje anställd utöver sina 
”vanliga” arbetsuppgifter en specifik uppgift om jämställdhet att lösa. Arbetet bör 
ske i parallella grupper och styrgruppen/konsultgruppen ombesörjer att allt 
jämställdhetsarbete tydligt redovisas för alla grupper. All personal på alla nivåer 
skall delta i arbetet. När handboken är färdig skall man som personal vid verket 
kunna slå upp sitt eget verksamhetsområde och studera vilka åtgärder som 
initierats och vilka regler som gäller på området. En del aspekter kan personalen 
känna igen för att de själva har varit med och utarbetat det avsnittet, andra 
aspekter kan ha utarbetats av kollegor. 

Styrgruppen får uppgiften att tillsammans med forskaren sammanställa 
handboken. Forskaren och styrgruppen utarbetar en rapport som dokumenterar 
arbetet med handboken och innehåller en planering för hur man skall följa upp 
och dokumentera utbildningsprocessen. 

Personalen utbildas enligt handbokens kultur och får signaler uppifrån att det är 
ett viktigt dokument. 
 
4.4 Kvinnor får större inflytande över undervisnings-

material i körskolan och den svenska körkorts-
utbildningen 

Slutligen undersöks huruvida man kan låta kvinnor i större utsträckning än 
tidigare påverka undervisningsmaterial i den svenska körkortsutbildningen och 
själva utbildningen. Kvinnor har visat sig ha lägre olycksbenägenhet och 
förmodligen ett annat riskbeteende än män. Det finns inga tidigare studier på 
området och en genomgång av utbildningsmaterial i avseendet att både män och 
kvinnor får möjlighet att påverka litteraturen är nödvändig. En annan aspekt är att 
man på sikt bör ombesörja att gruppen körskoleinspektörer inte domineras av 
män. 
 

                                                 
62 Stöd kan hämtas från hur man integrerat jämställdhetsperspektivet i andra verksamheter, genom 
Tora Fribergs strategi för resursmobilisering och från föreläsningar av föreläsare utifrån 
verksamheten. 
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