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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att studera Örebro kommuns arbetssätt med att inkludera genus 
och jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen. Ambitionen med denna undersökning är däröver 
att öka förståelsen för kvinnliga och manliga normer inom trafiksektorn för att utvidga 
uppfattningen av genus och jämställdhet inom kollektivtrafik.   

I denna uppsats ingår en litteraturstudie av tidigare nationell kunskap relaterat till studiens 
frågeställningar. I samband med litteraturstudien görs också en dokumentanalys av Örebro 
kommuns offentliga styrdokument. Styrdokumenten sätts i relation till tidigare kunskapsläge 
för att dels testa Örebro kommuns vetskap om genus och jämställdhet i planering av 
kollektivtrafik, dels för att presentera möjliga metoder för kommunen att arbeta efter.  

En slutsats av denna uppsats är att genus- och jämställdhetsarbetet inom 
kollektivtrafikplaneringen inte har kommit långt i utvecklingen. Det saknas kunskap, intresse 
och resurser för hur det nationella jämställdhetspolitiska målet ska konkretiseras på 
kommunal nivå. Kritik har även framförts mot den manliga dominansen i trafikplaneringen. 
Enligt kritikerna saknas därför kunskap om kvinnors rörelsemönster. Utformningen av ett 
trafikrum kan resultera i möjligheter och begränsningar för exempelvis kvinnors och mäns 
användning och upplevelse av rummet. Utformningen av det offentliga rummet har därför en 
stor betydelse för hur olika individer eller gruppers rörelsemönster ser ut. 
 
Att inkludera genus och jämställdhet i planeringen är gynnsamt i den bemärkelsen att 
perspektiven tar hänsyn till hur trafikrum är utformade, hur de används och hur de upplevs i 
relation de mänskliga rättigheterna. Detta är i sin tur gynnsamt för transportsystemet då det 
uppmärksammar flera samhällsgruppers intressen och behov.  
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1. Inledning  
Att betrakta den fasta infrastrukturen såsom vägar, spår och gator ur enbart funktionen att 
förflytta människor och gods mellan exempelvis bostad, arbete, studier eller fritidsaktiviteter, 
är en förenklad bild av hur transporter används och hur behovet av att resa skapas. 
Lokalisering och utformning av olika rum, kan påverka människans rörelsemönster och 
färdmedelsval.  
 
Traditionellt sett är trafikplanering och trafik i allmänhet en mansdominerad sektor som till 
största del gynnat bilismen; som ofta förknippas med manlighet. Enligt uppdaterade 
undersökningar är bilen fortfarande ett transportmedel som främst nyttjas av män medan 
kollektivtrafiken brukas i större utsträckning av kvinnor. Genom att investera i 
kollektivtrafiken ökar tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner för fler grupper i 
samhället. Det är gynnsamt ur alla tre hållbarhetsdimensioner: ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt, då det bland annat bidrar till att öka sysselsättningen och minska antalet fordon i 
trafiken. 
 
Under de senaste decennierna har jämställdhet blivit ett aktuellt ämne inom transportsektorn. 
Däremot visar studier att politiker och tjänstemän saknar kännedom om hur målen av 
jämställhet ska implementeras i transportplaneringen, inte minst inom kollektivtrafiken. 
(Dahl, Henriksson & Levin 2012 s. 162). Den starkt präglade historian av bil- och 
mansdominans inom trafiksektorn kan vara orsaken till den långsamma förändringen inom 
transportsektorn. Genom att studera kollektivtrafik ur genus- och jämställdhetsperspektiv kan 
könsskillnader i det offentliga rummet åskådliggöras. Detta kan vara till hjälp vid 
utvecklandet av kollektivtrafik. Det kan bidra till ökad förståelse av resans betydelse för olika 
samhällsgrupper, där erfarenheter och utformning har en bärande del. Samtidigt kan detta 
bidra till att kollektivtrafiken blir ett mer attraktivt färdmedelsval. 
 
Intresset för ämnet väcktes under en praktikperiod på Ramböll, höstterminen 2017 inom 
Trafikanalys och Strategisk planering (Transport), där jag uppmärksammade bristen på 
sociala aspekter i ett flertal projekt. Konsultföretaget Ramböll ansåg ämnet vara intressant och 
rätt i tiden och har bidragit med relevant information till uppsatsen. Syftet med Rambölls 
samverkan i denna uppsats har varit att presentera studiens resultat och slutsatser för att 
bredda konsultföretagets kunskap om genus och jämställdhet inom kollektivtrafikplanering.  
 
En annan ambition med uppsatsen är också att komplettera Örebro kommuns kunskapslucka 
inom planering av genus- och jämställdhet i kollektivtrafik. Denna kunskapslucka baseras på 
kommunens bristande material om ämnet som efterfrågades till denna uppsats.   
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35T1.1 Syfte35T 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Örebro kommun implementerar genus och jämställdhet 
inom planering av kollektivtrafik via olika styrdokument. Vidare är ambitionen med denna 
undersökning att öka förståelsen för kvinnliga och manliga normer inom kollektivtrafiken 
främst, men också inom trafiksektorn i allmänhet för att utöka kunskapen om genus och 
jämställdhet.  

1.2 Frågeställningar 
• På vilket sätt kan det tidsgeografiska perspektivet användas vid studerandet av 

färdmedelsval för respektive kön? 
 

• Vilka planeringsmetoder används och hur används de i utvalda styrdokument för Örebro 
kommun angående kommunens arbete med genus och jämställdhet i kollektivtrafiken?  
 

• Hur kan Örebro kommuns statistik om kvinnor och mäns resande, i relation till forskning 
om genus och jämställdhet användas i framtida planering av kollektivtrafik?  

35T1.3 Metod och avgränsning35T 
Uppsatsen skrivs inom kursen Kulturgeografi, kandidatkurs och omfattar en litteraturstudie i 
kombination med en dokumentanalys. I litteraturstudien ingår utvald nationell kunskap som 
har styrt av uppsatsens frågeställningar. Vidare analyseras offentliga styrdokument för Örebro 
kommun för att undersöka i vilken utsträckning genus- och jämställdhet planeras inom 
kollektivtrafiken. Styrdokumenten sätts också i relation till tidigare kunskapsläge för att dels 
testa Örebro kommuns vetskap om genus och jämställdhet i planering av kollektivtrafik, dels 
för att presentera möjliga metoder för kommunen att arbeta utefter.  

I denna uppsats fokuseras det på kvinnliga och manliga attityder, upplevelser och erfarenheter 
i allmänhet. Trygghetsaspekten är en stor del inom detta område och nämns i denna studie 
dock indirekt till största del, då fokus inte lagts på specifikt trygghetsaspekten. I uppsatsen 
nämns det generellt om upplevelser och där är bl.a. trygghet en inräknad aspekt. 

Inom jämställdhetsarbetet finns ett flertal skillnader som är relevanta att studera och bekämpa. 
Denna studie fokuserar på kvinnliga- och manliga könsförhållanden inom jämställdhetsarbetet 
och saknar därför exempelvis en analys om individer som inte identifierar sig med dessa 
könsbestämmelser. 

Fördelarna med litteraturstudie och dokumentanalys som metodval har varit att studierna har 
planerats efter egna förutsättningar. Arbetet har alltså skett under egna villkor och tider, och 
inte varit bundet till andra individer som det blir vid exempelvis intervjuer. Mina metodval 
kan vara till fördel vid en kandidatuppsats som utförs inom 10 veckor eftersom studiens 
tidsram är pressad. En nackdel till denna tidsram har främst varit att insamlingen av litteratur 
och dokument varit tidskrävande i arbetsprocessen.  

Metodvalet till denna undersökning stödjer sig på politiska ambitioner som återspeglas i olika 
styrdokument. Därför uteslöts exempelvis intervjuer med politiker/tjänstemän som metod, då 
en bedömning gjordes att ett troligt resultat hade varit i linje med de strategier och mål som 
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redan presenteras i styrdokumenten. Styrdokument är ett dokument som kommunen själva 
upprättar med avseende på policyer, planer, reglemente och riktlinjer, därför anses politiker 
och tjänstemän arbeta utefter dessa direktiv. 

36T1.3.1 Motivering av urval och tillvägagångssätt av litteraturstudien 
Litteraturstudien är som ovannämnt baserad på nationell kunskap om ämnet genus och 
jämställdhet inom kollektivtrafik. Det hade varit intressant att studera vetenskapliga källor om 
ämnet även internationellt men en avgränsning med hänsyn till uppsatsens tidsram gjordes 
och därav är det fokus på den svenska kunskapen.  

Många av de nationella studierna baseras på metoderna fokusgrupp och intervjuer, som är en 
kvalitativ forskningsmetod. Fokusgrupp som metod används för att få en grupp individers 
åsikter, uppfattningar, tro och attityder angående ett ämne. Målet med fokusgrupper är ofta att 
i viss mån skapa en uppfattning av samhällets åsikter och tankar i helhet. En värdering gjordes 
då att utgå från dessa resultat, vilket läsaren bör ha i åtanke. Citat av exempelvis tjänstemän 
(som presenteras i uppsatsen) är alltså inte ur egen undersökning. Dessutom kan det vara värt 
att notera att fokusgrupp som metod kan påverka respondenternas svar då de kan ge respons 
efter förväntningar av exempelvis samtalsledaren, gruppen eller samhället istället för att säga 
vad de egentligen tycker. Ytterligare kan en diskussion om genus påverka respondenternas 
svar eftersom att det är ett laddat ord.  

Egna intervjuer med allmänheten hade möjligtvis kunnat ge ett annat perspektiv till detta 
ämne, men min bedömning är att det hade hamnat utanför uppsatsens frågeställningar som 
främst riktar sig mot politiska riktlinjer, statistik och tidigare forskning av ämnet.  

En annan observation av litteraturstudien att ha i åtanke är att många forskare inom ämnet 
genus och jämställdhet i kollektivtrafik är kvinnor. Huvudkällan för denna studie är främst 
Tora Friberg. Hennes forskning är viktig inom ämnet genus. Kvinnors forskning kan påverka 
innehållet både positivt och negativt. En positiv aspekt kan exempelvis vara att kvinnliga 
forskare har en djupare insikt för skillnader i samhället då normer främst är anpassade efter 
män. Därav kan upplevelsen skilja sig mellan hur olika rum uppfattas och används av de 
respektive kön (senare i uppsatsen följer en förklaring av mannen som norm). En negativ 
aspekt kan vara att det blir ensidigt och saknar förståelse för manligt perspektiv som också är 
en central del av arbetet med jämställdhet och genus. 

1.3.2 Motivering av urval och tillvägagångssätt av dokumentanalys 
Urvalet till denna studies dokumentanalys är: Översiktsplan- Vårt framtida Örebro, Strategi 
för ett jämställt Örebro, Trafikprogram för Örebro kommun, Kollektivtrafikprogram för 
Örebro kommun samt Strategi för ett jämställt Örebro – år 2016–2025.  

Till val av styrdokument skickade jag e-post till kommunen och efterfrågade lämpliga 
styrdokument att använda till min uppsats. De dokument som hänvisades av kommunen är 
alla ovannämnda förutom översiktsplanen. Plan- och bygglag (SFS 2010:900) har varit till 
grund för granskning av Örebro kommuns översiktsplan. Lagen hävdar att varje kommun har 
skyldighet till en aktuell översiktsplan som redovisar hur kommunens framtida utveckling ska 
främjas angående den fysiska miljön och inte minst för den regionala utvecklings- och 
transportplaneringen. En välgrundad översiktsplan ökar alltså möjligheterna till att få igenom 
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idéer i praktiken och därav ansågs detta styrdokument som relevant i urvalet. I senare kapitel 
av uppsatsen framförs ytterligare beskrivning av en översiktsplan. 

Dokumenten har till största del studerats efter relevanta kapitel såsom ”trafik”, 
”kollektivtrafik”, ”jämställdhet och/eller genus” men även sökfunktionen av ord har nyttjats 
för att säkerställa dokumentets implementering av genus och jämställdhet inom 
kollektivtrafik. Exempel på sökord har då varit: ”man/manligt”, ”Kvinna/kvinnligt”, 
”resval/resmönster”, ”transportmedel/färdmedel” och ”bil/buss”. Urvalet av styrdokumenten 
hade kunnat utökas eller möjligtvis hade andra dokument kunnat studerats för att nå vidare 
kunskap eller för att nå annat resultat. Däremot bedöms dokumenten vara relevanta för 
uppsatsens frågeställningar då de baseras på anvisningar från kommunen samt lagar.  

1.3.3 Teoretiskt ramverk 
Denna studie baseras därutöver på ett tidsgeografiskt synsätt eftersom det kan synliggöra 
komplexa sammanhang mellan människors handlande i relation till tid och rum. Att studera 
handlingsbegränsningar inom tidrum är en central del av det tidsgeografiska synsättet. Teorin 
är relevant vid feministisk forskning då exempelvis kvinnors handlande i relation till 
begränsade resurser, makt- och tidskonflikter i samhället kan synliggöras. I avsnitt ”2.3 
Tidsgeografi” presenteras synsättet i relation till uppsatsens frågeställningar.   

35T1.4 Uppsatsens disposition 
35TEfter uppsatsens inledande kapitel följer en genomgång av dess utgångspunkt av centrala 
begrepp, teorier, lagar och förordningar. Innehållet grundar sig i etablerade teorier och 
begrepp i relation till lagar och förordningar om transportpolitik, kollektivtrafik och 
jämställdhet. Huvudsyftet är att summera utsedda begrepp, teorier, lagar och förordningar. De 
centrala delarna i kapitel 2 är: genusperspektiv, jämställdhet och tidsgeografi. För en mer 
djupgående förståelse av teorierna och begreppens utveckling, hänvisas till uppsatsens källor. 

I kapitel 3 redogörs för vad tidigare studier kring ämnet i relation till uppsatsens 
frågeställningar har kommit fram till. Inledningsvis ges en överblick ur historisk synpunkt av 
hur staden och trafikens utveckling påverkat transportsektorn. Vidare presenteras genus- och 
jämställdhetsutvecklingen inom transporter. Manliga och kvinnliga normer exemplifieras och 
ett fokus läggs slutligen på olika analysverktyg i arbetet av integrering av genus och 
jämställdhet i kollektivtrafiken. 

I kapitel 4 finns en kort presentation om Örebro kommun som sedan följs av en 
dokumentation för utvalda styrdokument. Styrdokumenten har studerats i relation till 
uppsatsens frågeställningar som handlar om hur kommunen arbetar med genus och 
jämställdhet inom planeringen av kollektivtrafik. En redogörelse görs även för resvanor inom 
kommunen.  

I kapitel 5 analyseras det material som har samlats in utifrån uppsatsens frågeställningar. Egna 
tankar och funderingar av resultatet lyfts fram och i arbetets slutord (kapitel 6) sammanfattas 
uppsatsens resultat i en kortfattad text.  
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2. Centrala begrepp, teorier, lagar och förordningar 
2.1 Genusperspektiv 
Genus eller socialt kön är direkt översatt från det engelska begreppet ”gender” och handlar 
om att problematisera kön och att synliggöra uppfattningar, normer och idéer av det sociala 
könet. Begreppet infördes i den feministiska forskningen i början av 1980-talet och omfattar 
både det biologiska könet, tillsammans med de föreställningar, idéer och handlingar som 
respektive kön bär på och som i normalt fall tas för givet. Genustänkandet ligger nära till 
begreppet könsroller, båda handlar om kvinnor och män samt om sociala processer. Däremot 
menar Hirdman att begreppet könsroller förlorade sin kraft när begreppet genus 
introducerades. Orsaken till att begreppet könsroller avlägsnades tycks vara för att ordet 
övermättades. Detta resulterade i tvetydigheter. Begreppet genus används för att synliggöra 
orsakerna för vad som anses som manligt/män och kvinnligt/kvinna genom tid och rum. 
Bakom förklaringen döljer sig enligt Hirdman; prägling, fostran, tvång och underordning. 
Med hjälp av begreppet kan exempelvis kvinnlig underordning visualiseras samt vilken roll 
männen och kvinnorna har i samband till maktrelationen. (Hirdman 2001 s. 11–12) 
 

”På samhällelig nivå uttrycks kön som social konstruktion i form av en genusordning, enligt 
vilken arbete, resurser och inflytande fördelas mellan människor och som i regel utmärks av 
att kvinnor som grupp underordnas män som grupp (Connell, 1987). Inom feministisk 
forskning är utforskning av genusordning(ar) central och där forskningen präglas av ett 
emancipatoriskt kunskapsmål; att synliggöra ojämlika förhållanden mellan människor baserad 
i könstillhörighet i syftet att förändra dem i jämlik riktning. Det kopplar denna forskning till 
policybegreppet jämställdhet som ofta varit fokuserat på kvinnors underordning och att höja 
andelen kvinnor samt kvinnors makt och inflytande.” (Faith-Ell & Levin 2011 s. 19) 
 

Tora Friberg påstår att det är nödvändigt att urskilja de generella premisserna som män och 
kvinnor lever efter för att kunna studera något med hjälp av genusanalys. Enligt studier och 
offentlig statistik har män fortfarande, i större utsträckning än kvinnor, en högre lön och 
oftare chefsanställningar. Detta har resulterar i att män fortfarande har tillgång till större 
ekonomiska resurser än kvinnor. Förvisso är kvinnor och män inte homogena grupper, en 
kvinna kan exempelvis uppträda manligt, men det kräver enligt Friberg att kvinnan innehar en 
viss position som tillåter detta. (Friberg 2005 s. 195) 
 
I en masteruppsats i hållbar utveckling om kollektivtrafikknutpunkter ur genusperspektiv 
problematiseras dagens planering som påstås utgå från människan; könsneutral planering. 
Påföljden av könsneutralitet kan resultera i att traditionella vanor och tankemönster förblir, 
eftersom att den ansedda könsneutraliteten riskerar att leda till könsblindhet som ofta 
missgynnar kvinnor eftersom att mannen är normen. (Adamsson 2017 s. 14) 

Att de könsspecifika egenskaperna kan upprätthållas av det andra könet presenteras i följande 
citat: 

”Men hon är allt duktig hon, Anna! Kör bil som en hel karl!” (Hirdman 2001 s. 66) 
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Enligt Hirdman är normer konstruerade efter mannen. Det förklaras via två olika företeelser. 
Den ena egenskapen för mannen som norm handlar om att se mannen som prototypen; 
”normalen” och att det handlar om att anpassa sig efter normala (mannens) regler eller villkor. 
Den andra utmärkande egenskapen handlar om att betydelsen människa likställs med en man. 
Bakom uttrycket ”människans sanna natur” menar Hirdman att det döljer sig en definition av 
en man. (Hirdman 2001 s. 60, 202) 
 
En vanlig diskussion om genus är att det inkluderar begreppet makt. Makt är ett 
flerdimensionellt begrepp som bland annat kan handla om hur en människa tar sig rätten att 
tvinga en annan människa till något genom våld, trakasserier eller mobbning. Maktutövningen 
kan också ske via inlärda förväntningar och identiteter. I exempelvis offentliga rum kan olika 
makthandlingar uppstå då det finns förväntningar för hur och av vem platsen ska användas. 
Detta kan beskrivas som en makthandling eftersom att platsen också exkluderar sådant som 
inte tycks tillhöra karaktären av rummet. (Adamsson 2017 s.13) 

2.2 Jämställdhet och makt  
Jämställdhet och jämlikhet är två närbesläktade begrepp som båda handlar om människors 
lika värde. Skillnaden är att jämlikhet syftar till alla människors lika värde medan jämställdhet 
betonar jämlikheten mellan kön. (Nationalencyklopedin u.å.) 

”Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma möjligheter till 
ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, 
arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång till utbildning och möjligheter 
till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och barn 
samt slutligen frihet från könsrelaterat våld.” (Nationalencyklopedin u.å.) 

Det finns olika inriktningar vid studerandet av jämställdhet; kvantitativ respektive kvalitativ 
jämställdhet. Att arbeta med jämställdhet ur ett kvantitativt perspektiv innebär fokus på 
rättviseaspekter. Det handlar alltså om könsfördelning och dess för- och nackdelar som 
tillkommer såsom att vissa människor har mindre lön, makt och inflytande än andra. Ur ett 
kvalitativt jämställdhetsperspektiv uppmärksammas istället kvinnor och mäns förhållanden i 
relation till attityder, normer och värderingar som i sin tur påverkar människor i olika 
samhällsrum. (Ibid u.å.) 
 
Sverige har ett övergripande jämställdhetsmål som handlar om att både kvinnor och män ska 
ha samma makt, möjlighet och förutsättning till att forma samhället och sina egna liv 
(Regeringen 2017a). En betydelsefull metod som regeringen lyfter som tillvägagångssätt för 
att uppnå det övergripande jämställdhetsmålet är jämställdhetsintegrering. För att stimulera 
kvinnor och mäns jämlika förutsättningar och möjligheter menar regeringen att 
jämställdhetsintegrering ska finnas i all politik som påverkar människors villkor. Detta anser 
regeringen är en av de viktigaste prioriteringarna eftersom jämställdhet mellan kön skapas där 
beslut fattas och där resurser och normer tilldelas. (Regeringen 2016a) Nedan följer delmålen 
för arbetet mot Sveriges övergripande jämställdhetsmål. 
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     (Regeringen 2016b) 

I den fysiska planeringen stöds jämställdhetsintegrering av flera nationella lagar och 
förordningar såsom av Plan- och bygglagen och Kommunallagen. Arbetet med 
jämställdhetsintegrering strävar efter att ingen individ ska bli diskriminerad på grund av kön. 
Däremot fokuserar jämställdhet ofta på att öka kvinnors tillgång till makt och inflytande då 
begreppet formades när kvinnors underordning uppmärksammades. (Faith-Ell & Levin 2011 
s. 19) 
 
Trots att jämställdhet är inskrivet i myndigheters och offentliga förvaltningars styrdokument 
skiljer sig graden av jämställdhetsintegreringen inom olika kommuner. Dels på grund av 
kommuners självständighet som resulterar i att policydokument skiljer sig åt, men även dels 
för att flera utredningar visat på att jämställdhet är svårt att konkretisera. Det saknas ofta 
resurser och kunskap om jämställdhet. (Ibid. s. 19) 
 
2.2.1 Transportpolitiska mål och kollektivtrafik i relation till jämställdhet 
Sedan år 2001 blev det aktuellt inom transportsektorn att arbeta med jämställdhet. År 2009 
omformulerades målen och blev en del av det övergripande målet tillgänglighet. Enligt svensk 
regering ska transportpolitiken följa de nationella delmålen om jämställdhet, som delvis 
handlar om jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män. (Dahl, 
Henriksson & Levin 2012 s. 162) 
 
Det finns kritik mot bristen av intresse och kunskap om jämställdhet inom planering av 
kollektivtrafik. Enligt Emmy Dahl, Malin Henriksson och Lena Levin menar Merritt Polk att 
detta delvis kan förklaras med hjälp av att sektorn är mansdominerad men även delvis av att 
det är svårt att konkretisera jämställdhetsmålen. Det saknas alltså konkreta mål och riktlinjer. 

Nationella delmålen för  
jämställdhet

1.Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma 
villkoren för beslutsfattandet.

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

1.Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 
personlig utveckling.

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

1.Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika 
villkor.

1.Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
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Detta har många gånger resulterat i att jämställdhetsmålen istället har använts som ett 
mätinstrument för jämställdhetsintegreringen inom verksamheten. Jämställdhetsintegreringen 
har då omvandlats till siffror. (Dahl, Henriksson & Levin 2012 s. 162) 
 
Det finns ett övergripande transportpolitiskt mål som handlar om att tillgängliggöra olika 
trafikled via investering och underhåll av infrastrukturen. Detta är dels för att medborgare ska 
ha möjlighet till att sysselsätta sig själva men också näringslivet i hela landet, dels för att 
säkerställa hållbara transporter i relation till miljömålen. Att planera för infrastruktur och dess 
investering kräver långsiktighet. Regeringen beskriver att transportled är en central del för 
välfärden och välmående eftersom att det bidrar till att skapa förutsättningar för var 
människor kan bo, arbeta, resa eller röra sig. Det knyter ihop landet. Dessutom är det en viktig 
del inom den växande ekonomin då tillgängligheten möjliggör en ökad befolkning, turism och 
sysselsättning. Regeringen lyfter dock att olika faktorer och förutsättningar såsom kön, 
utbildning och arbetsmarknad kan påverka hur förflyttningarna ser ut. (Regeringen 2017b)  
 
Kollektivtrafik är ett viktigt verktyg för att nå attraktiva och hållbara städer. Det är också ett 
viktigt hjälpmedel för att uppnå andra samhällsmål såsom: miljö- och klimatmål, regional 
tillväxt och utveckling, minskad trängsel och ökad tillgänglighet. (Rhudin 2017) 

En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft i Sverige den 1 januari 2012 som bl.a. ger regionen ett 
större och tydligare ansvar. Enligt lagen ska varje region bilda en regional kollektivmyndighet 
med ansvar att framföra kollektivtrafikbehovet för regionen. Det ökande ansvaret för 
kollektivmyndigheten anses underlätta etablering av trafik inom länsgränser då besluten 
flyttas från länstrafikbolag till förvaltningsform. Förflyttningen görs av anledning att öka 
insyn i arbetet och även för att öka samspelet mellan kollektivtrafikmyndigheten och övrig 
samhällsplanering. Regeringen menar dessutom att den nya kollektivtrafiklagen öppnar 
marknaden för kollektivtrafik då kollektivtrafikföretag får etablera kommersiell 
kollektivtrafik fritt. Detta menar regeringen ökar utbudet och lockar fler till att resa kollektivt. 
(Regeringen 2015) 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kollektivtrafikens kostnader stigit under 
senaste år. Resandet med kollektivtrafik bedöms inte ligga i linje med dessa kostnader. 
(Rhudin 2017) 

2.3 Tidsgeografi  
Att studera något ur geografiskt perspektiv innebär ofta att öka kunskapen och förståelsen för 
hur människor påverkar den fysiska omgivningen/rummet och även omvänt. Det rumsliga 
begreppet definieras och används i olika utsträckningar, det kan exempelvis beskrivas på både 
konkret- och abstrakt nivå. Vanligast är enligt Tora Friberg att studera det konkreta rummet 
med hjälp av kartografi. Vid kartläggning av könsperspektiv på den fysiska 
omgivningen/rummet kan manliga respektive kvinnliga inflytanden av rummet gestaltas. Ett 
typiskt konstaterande ur detta perspektiv är enligt Friberg att det offentliga rummet är 
mansdominerat och nästan helt manligt skapat medan det privata rummet, vanligtvis med 
indikation på hemmet, tar de kvinnliga domänerna över. (Friberg 1990 s. 98–99) 
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Friberg menar att den rumsligadimensionen har fått en stor inverkan i den 
kvinnovetenskapliga forskningen då den dels synliggjort skillnaderna mellan hur kvinnor och 
män påverkat olika rum, dels hur den uppmärksammat kvinnors indirekta anknytning till 
offentliga rum. Trots att många fysiska rum präglas av manliga tillskapelser brukas dem ändå 
av kvinnor. Därför är en viktig del i kvinnoforskningen av det rumsliga begreppet att både 
synliggöra olika rumsgestaltningar och kanske främst synliggöra hur de används och upplevs. 
(Friberg 1990 s. 99)  
 
Tidsgeografi utvecklades av Torsten Hägerstrand och handlar om att se kontexterna mellan 
rum, tid och människans handlande. Enligt Åquists tolkning av Hägerstrand lever människan i 
två olika världar som har anknytningar till varandra; en meningsvärld och en kroppslig värld. 
Inom tidsgeografin behandlas endast den kroppsliga världen. Perspektivet uppfattar 
situationer som oavbrutna händelseförlopp där olika företeelser i relation till kontexten av 
fysiska ting (människor, djur, natur och ting) uppmärksammar gränser för vad som är möjligt 
i följande förlopp. (Friberg 1990 s. 101–103; Lenntorp 2013 s. 23, 26; Åquist 1992 s. 28–29) 
 
Tid och rum är två viktiga föreställningar eftersom att fokus inom det tidgeografiska synsättet 
är att studera hur olika händelser/processer äger rum och vilken tid och utrymme det kräver. 
Det betraktas som en enhet- tidrum. Enligt Bo Lenntorp tänker människor omedvetet inom 
termer av tidrum då det handlar om hur människan kombinerar tidsanvändningen med 
rumsliga aktiviteter. Vid ett händelseförlopp passerar tiden parallellt, detta resulterar i att ett 
nytt utfallsrum uppstår som i sin tur har påverkats av det tidigare valet. Vanligtvis följer 
individens händelseförlopp en rutin som upprepas mer eller mindre varje dag. En orsak till 
detta är att individen förhåller sig till en tidsbudget. En händelse/process kräver ett fysiskt 
utrymme och tidrummet utgör då en resurs. Ofta kan begränsade resurser ge till följd att 
tänkta eller planerade handlingar inte blir möjliga. (Friberg 1990 s. 102; Lenntorp 2013 s. 31; 
Åquist 1992 s. 20–21)  
 
Ett centralt begrepp inom tidsgeografin är individbana, som kännetecknar hur individen rör 
sig genom tidrum. Begreppet handlar alltså om att studera individer som en fysisk enhet och 
att sedan följa upp dess förflyttningar samt konkreta position i tidrummet. Med hjälp av 
individbana kan ett tidsgeografiskt, tredimensionellt diagram avbildas där viktiga 
aktivitetsstationer och vägnät såsom förbindelser mellan bostad, skola, arbete, inköpsställe 
etc. kan åskådliggöras i avseende till en tidsdimension. Tidsdimensionens period kan variera 
allt ifrån ett kalenderår, vecka, dygn eller timma. I tidsgeografiskt diagram redovisas 
tidsdimensionen i y-axel medan rumsdimensionen presenteras i x-axeln. (Åquist 1992 s. 22) 
 
Det tidsgeografiska synsättet har ett speciellt sätt att se på individen i relation till sin 
omgivning. Med hjälp av den tidsgeografiska modellen framförs tydligt hur individer 
förflyttar sig i relation till tid och rum. Syftet med det synsättet är att studera möjligheter och 
restriktioner av individens händelseförlopp. Handlingsbegränsningarna som uppstår i tidrum 
är en central del av det tidsgeografiska synsättet och många gånger är det flera olika faktorer 
som påverkar. En restriktion kan exempelvis vara brist på resurser då det kan innebära att 
vissa tänkta projekt tvingas upphöra helt eller delvis. Detta är ett rättviseproblem då de skapar 
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vardagliga hierarkier, vissa projekt blir mer dominanta och viktigare än andra. Begränsade 
resurser kan påverkas av individuella och kollektiva nivåer. Individen har exempelvis ett 
individuellt sätt och val att hantera redskapen i ens omgivning. Samtidigt kan också andra 
individer eller strukturer också påverka det individuella handlingsutrymmet. Det kan 
exempelvis handla om att många platsers verksamheter sker i samspel med andra människor. 
En arbetsplats inkluderar ofta flera medarbetare som arbetar efter samordnade arbetstider. 
Lokalisering av företaget, möten, normer och arbetstider är en del av de faktorer som kan 
påverka en individs val och rörelse i tidrum. (Friberg 1990 s. 104–106; Lenntorp 2013 s. 31; 
Åquist 1992 s. 34–36) 
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3. Nationellt kunskapsläge om genus och jämställdhet i kollektivtrafik 
35T3.1 Trafik- och stadsutveckling i relation till genus och jämställdhet35T 
Under andra hälften av 1900-talet, främst under efterkrigstiden, förändrades stadsidealet 
markant. Stadskärnorna gentrifierades och rensades på stora gamla butikslokaler, bostäder och 
andra slumområden för att göra innerstan mer attraktiv. Centrum förtätades och 
karaktäriserades av ny bebyggelse och etablering av butiker som utstrålade lyx. Marken i 
innerstan sanerades, kontoriserades och anpassades för ökande trafik, medan bostäder, affärer 
och stora köpcentrum växte fram i utkanten av centrum och längs trafikleden. Det nya 
stadsidealet som byggde på olika funktioner i staden, blev enligt Dag Østerberg ett resultat av 
beroendet till trafiknätet och inte minst av bilismen eftersom att distansen mellan de olika 
zonerna krävde en körbana för att kunna sammanfoga dem. (Friberg 2008b s. 68-70. i 
Østerberg 2000, Friberg m.fl. 2004.) 

En annan benämning av denna utspridning är enligt Tora Friberg regionförstoring. Vanligtvis 
är begreppet förknippat med ekonomisk tillväxt och strategisk planering. Regionförstoring 
används oftast i en positiv utsträckning av politiker och planerare för att påvisa diversifiering. 
När regioner expanderar ökar möjligheten till nya jobb och att bosätta sig var man vill, men 
till förutsättning att transportsystemet och inte minst kollektivtrafiken också byggs ut. 
(Friberg 2008b s. 71) 

Att betrakta transporter enbart ur syftet att tillgängliggöra förflyttningar mellan olika punkter 
anses vara en förenklad bild av hur transporterna används och hur behovet av att resa skapas. 
På ett strukturellt plan skapar den fysiska samhällsplaneringen för exempelvis lokalisering av 
bostäder, arbetsmarknad, skolor och andra samhällstjänster och -service en förutsättning för 
planering av kollektivtrafik och infrastruktur. Enligt Wanna Svedberg påverkar dessa fysiska 
omständigheter också på ett individuellt plan. Det påverkar exempelvis kvinnor och mäns 
olika val av färdmedel och olika rörelsemönster. Vidare har även detta en inverkan på den 
vardagliga struktureringen. (Svedberg 2013 s. 22–23) 

”Trafikrum, så som vägar, hållplatser och kollektivtrafikfärdmedel är exempel på offentliga 
rum som ska vara tillgängliga och öppna för alla, både kvinnor och män, att nyttja. Dock visar 
studier att användandet och upplevelsen av offentliga rum skiljer sig mellan könen.” 
(Adamsson 2017 s.11)  

3.2 Jämställdhet- och genusperspektivets utveckling inom transport  
Via en regeringsskrivelse till riksdagen år 1999”Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet”, 
samt en utredning från ett jämställdhetsråd ”Jämställdhetsrådet för transporter och IT 
(Jämit)” som också inrättades under samma tidsperiod, uppmärksammades skillnaderna 
mellan kvinnor och mäns färdmedelsval, värderingar, attityder och rörelsemönster. Jämit 
utgår från regeringsskrivelsen och enligt Svedberg uppmärksammades det i båda handlingarna 
att trafiksektorn var överrepresenterad av män. Planering och beslut av transportpolitiska 
åtgärder och prioriteringar ansågs därför sakna en insyn av kvinnliga villkor och intressen. 
Det betonades också att det var av stor vikt för transportsystemets utformning att säkerställa 
kunskap om olika grupper för att kunna svara mot de erfarenheter, behov och värderingar som 
olika grupper i samhället har. Svedberg menar på att detta var det stora startskottet för 
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införandet av jämställdhetsmål inom transportpolitiken, som sedan blev aktuellt år 2001. 
(Svedberg 2013 s.139-140. i Skr. 1999/2000:24 & SOU 2001:44.) 

I Jämits utredning lades en tonvikt på att förtydliga könsperspektivet. De uppmärksammade 
bland annat könsskillnaderna utifrån när, hur, varför och hur långt kvinnor och män reser. 
Svedberg redogör också för att kommittén också problematiserade risken av denna typ av 
utredning. Resultatet av att uppmärksamma manliga och kvinnliga föreställningar kunde 
också bidra till att vidmakthålla uppfattningar om vad som ansågs manligt respektive 
kvinnligt. Dock förklarade Jämit i utredningen att det var till större nytta för transportsystemet 
att redogöra vardagslivets strukturer för att kunna svara fler samhällsgruppers behov, än att 
fokusera på risken för att utredningen kanske skulle bidra till förstärkning av de olika 
könsmönstrena. (Svedberg 2013 s. 140–141) 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gav ut boken ”Kön i trafiken – Jämställdhet i 
kommunal transportplanering” till syfte att inspirera och vägleda arbetet av 
jämställdhetsintegrering inom svensk transportplanering på både regional och lokal nivå. I 
följande citat beskriver SKL sin utgångspunkt för transportsystemets betydelse och 
anknytning till genus: 

Transportsystemet är som tidigare nämnts nödvändigt för många vardagliga aktiviteter (t.ex. 
arbete, utbildning, hälso- och sjukvård, fritid) och ett medel för att uppnå ökad livskvalitet 
(rekreation, nöjen, social samvaro etc.) […] Många gånger har kvinnor och män olika 
erfarenheter, beroende på könsuppdelad arbetsmarknad och arbetsfördelning i hemmet. Dessa 
erfarenheter ska inte förväxlas med behov. Alla människor har samma behov av att försörja 
sig, att förflytta sig till skolor, arbeten, service, fritidsaktiviteter etc., men valen av aktiviteter 
kan vara olika. (Faith-Ell & Levin 2013 s. 77)  

[…] såväl kvinnors som mäns faktiska yrkesinriktning och anställning i kombination med 
arbetsplats/bostad/familjerelationer har med transporter att göra, men transporterna har också 
andra betydelser i termer av livsstilsval, identitet och aktiviteter i vardagen. Olika intressen 
kan konkurrera om de transporter som står till buds i en familj eller i ett samhälle. (Faith-Ell & 
Levin 2013 s. 76) 
 

Tillsammans med annan samhällsvetenskapligforskning menar SKL att genusforskning är en 
grundsten för att förstå samhället eftersom att genusperspektiv inom fysisk planering kan 
bidra till att identifiera könsskillnader i det offentliga rummet. Vidare kan detta bidra till att 
öka förståelsen till varför skillnaderna finns. En viktig punkt SKL lyfter i denna bok är att 
arbetet med jämställdhetsintegrering är en ständigt pågående process, som bör kompletteras i 
takt med ny kunskap och lärdom. Avsikten med SKL:s handledningsbok är därför inte att 
finna en universell lösning eftersom ingen modell är applicerbar i alla projekt. Enligt SKL 
måste jämställdhetsarbetet anpassas till de förutsättningar och kunskapslägen som råder 
samtidigt som det ska vara öppet för nya uppfattningar. (Ibid. s. 7–9, 11,15) 

I handledningsboken framkommer det att det transportpolitiska jämställdhetsmålet har 
mångtolkats och -preciserats. Vidare har även denna problematik uppmärksammats. Enligt 
SKL påstås trafikutredningar ofta sakna konkreta beskrivningar för hur jämställhet ska uppnås 
trots att det många gånger nämns som betydelsefullt och eftersträvansvärt. SKL konstaterar 
genom intervjuer och fokusgrupper om genus och jämställdhet att många gånger när 
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jämställdhet har försökts att integreras i trafikplaneringen, har det saknats gehör för att 
fullständiggöra arbetet. I exempelvis konsekvensbeskrivningar om jämställdhet presenteras 
ofta en nulägesbeskrivning eller en uppräkning av jämställdhetsmålen. Oftast nämns därför 
bara begreppen i schabloner utan en vidare förklaring av hur arbetet med genus och 
jämställdhet bör ske. SKL menar att detta är ett resultat av att det saknas kunskap, tid och 
pengar för att utveckla och komplettera metoderna för jämställdhetsintegrering. (Faith-Ell & 
Levin 2013 s. 71–72) 

I ett exempel hämtat från en studie med en fokusgrupp med trafikplanerare som genomfördes 
under åren 2010–2012, diskuterades dess nuläge av arbetssätt av jämställdhetsintegrering. Det 
framkom att kunskap och riktlinjer kring arbetet av jämställdhet är bristfälligt. En planerare 
presenterade önskemål om att trafikverket skulle engagera sig tydligare i frågan för att ge 
klarare riktlinjer för hur projektledare ska hantera jämställdhetsfrågan samt vad de ska göra 
för att nå ett mera jämställt transportsystem. Vidare uppkom diskussionen om att 
trafikplanerarna ansåg det som svårt att definiera målet i denna fråga. Planerarna påstod 
exempelvis att det många gånger i förstudierna bara nämns under kapitlet jämställdhet, att 
män åker bil och kvinnor kollektivt och att det saknas ett vidare resonemang kring 
problematiken av detta. (Ibid, 2013 s. 16–17) En person uttrycker sig följande:  

Planerare 1: Är det så att män åker mer bil och kvinnor åker kollektivt? Vill vi åtgärda det? 
Är det ett problem, är det så att vi vill skapa ett transportsystem där fler kvinnor kör bil eller 
fler män åker kollektivt? Är det ett problem att det är så här för jämställdheten, ska det 
åtgärdas och hur? 

Lite längre in i samtalet:  
Planerare 1: Det är ju svårt att veta vad som är orsak och verkan, jag menar Sverige vi är ju 
inte jämställda varken hemma eller på arbetet. Kan man påverka jämställdheten i andra delar 
av livet genom att ändra resmönster eller kommer resmönstren att bli mer jämställda när 
arbetsmarknaden är det eller när hemförhållandena är det? Det går hand i hand. Genom att vi 
tillåter oss att vara ojämställda hemma så kan vi vara ojämställda i hur vi reser för då är 
mannens tid mer värd än kvinnans. (Faith-Ell & Levin 2013 s.17–18) 

35T3.3 Bilism, teknik och manlighet35T 
Bilismens genombrott i Sverige var under början av 1950-talet till mitten av 1960-talet. 
Perioden anges ha präglats av en teknikoptimism som många gånger beskrivs ha saknat ett 
kritiskt förhållningssätt mot bilismens expansion. (Anshelm 2008 s. 197–198) Dahl, 
Henriksson och Levin skriver om mäns starka förhållande till teknik och hur de tycks finnas 
en förkärlek eller ett manligt begär till tekniken, framför allt bilen. Tekniken kan betraktas 
som subjekt, symbol eller identitetsskapande. Tidshistoriskt har bilen varit starkt förknippad 
som en manlig artefakt. Identifikationen som skapas när män passionerat talar om eller 
använder teknik tas ofta för givet och det kan också användas för att exkludera grupper. 
(Dahl, Henriksson och Levin 2012 s. 166) 

”Män kan med hjälp av sin passion för teknik skapa sammanhang där kvinnor inte är 
välkomna eller inte känner sig välkomna. Därför kan förhållandet teknik/maskulinitet bestå av 
lika delar ”begär” och ”makt (Mellanström 2004). Samtidigt finns det naturligtvis män som 
också känner sig exkluderade av en sådan begärsinriktad maskulinitets- och teknikdiskurs.” 
(Dahl, Henriksson och Levin 2012 s. 166) 
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35T3.4 Resvanor och resbehov35T  
Genom studerandet av individers rörelsemönster redovisade SCB år 2012 att det vanligaste 
färdmedlet med avseende på resor mellan hem och arbete är med bil, framförallt hos män. 
Kvinnor reser i större utsträckning än män till arbetet med kollektivtrafik, cykel eller till fots. 
Ur kombinerande resor av olika färdmedel visar samma mätning från SCB att 28 % av 
kvinnorna och endast 13 % av männen nyttjade kollektivtrafiken under någon del av resan. 
Medan 57 % av kvinnorna och 72 % av männen reste med bil i någon riktning av sträckan. 
(Fredberg 2012)  

I planering av kollektivtrafik är det viktigt att tänka utifrån ett ”hela resan” perspektiv. Värt 
att tänka på är att i beräkningen av den hela resan inkluderas även förflyttningen till och från 
kollektivtrafiken oavsett om det sker till fots, med cykel eller ett motordrivet fordon. En resa 
med kollektivtrafik innehåller därför nästan alltid en kombination av olika färdmedel. 
(Andersson et. al. 2012 s.29) 

Upplevelsen av hela resan kan påverkas av flera faktorer, både positivt och negativt. Långa 
avstånd och förseningar kan exempelvis påverka hela resan negativt. Det är av stor vikt att 
både byten mellan olika trafikslag sker smidigt samtidigt som vägen till 
bytespunkterna/hållplatserna upplevs trygga och tillgängliga för alla för att resan ska upplevas 
mer positiv. (Ibid. s.29) 

I tidigare studier har fokus många gånger varit att synliggöra kvinnors respektive mäns 
resande och att framställa skillnader i det rutinmässiga resandet. Undersökningarna handlade 
alltså om vardagsresor, arbetspendling och fritidsaktiviteter. Dessa analyser visade på att 
kvinnor reser kortare sträckor och använder kollektivtrafiken i större utsträckning än män. 
Under senare år uppmärksammade forskningen att skillnaderna mellan män och kvinnors 
resmönster avtar när ekonomin tillåter. Kvinnor efterliknar männens resvanor med hög 
bilanvändning oftast när en familj har råd med mer än en bil. (Dahl, Henriksson och Levin 
2012 162-163) 

”Inom transportforskningen har vissa tendenser i användningen av resvaneundersökningar 
kritiserats, nämligen att sätta likhetstecken mellan individers resvanor och deras resbehov. När 
resvanor görs synonymt med resbehov kan kvinnors resmönster framstå som självvalda och 
givna snarare än som ett resultat av genuspräglade normer i organiseringen av vardagslivet 
[…]”. (Dahl, Henriksson och Levin 2012 s. 162) 

3.4.1 Mäns frånvaron i kollektivtrafiken 
År 2009 genomfördes en studie med åtta fokusgrupper mellan 3–6 personer. Deltagarna var 
anställda transportplanerare på gatukontoret och stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad och på 
Skånetrafiken. Även politiker med anknytning till transportsystemet i Malmöregionen 
medverkade i denna fältstudie. Totalt deltog 36 respondenter, varav 24 var män och 12 var 
kvinnor. Syftet med fokusgrupperna var att diskutera sambandet mellan jämställdhet och 
transportplanering med fokus på kollektivtrafik. I samtalet går det att följa hur två olika 
maskulinitetskonstruktioner, dvs. två kategorier av män, diskuteras inom ämnet. Detta växer 
fram ur diskussionen om mäns frånvaro i kollektivtrafiken och hur kollektivtrafiken ska 
kunna attrahera fler män. Fokus på dessa två grupper är män som transporteras med bil och 
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därför utesluts män som färdas kollektivt. Dessa två maskulinitetskonstruktioner benämns 
som kvalitetsmedvetna män och problematiska män. (Dahl, Henriksson och Levin s. 167-168) 

Huvuddragen för de kvalitetsmedvetna männen är att kollektivtrafiken betraktas vara 
bristfällig och erbjuder sämre resevillkor än vad bilen gör och ur ett logiskt val väljs därför 
bilen som färdmedel (ibid. s. 168). 

”Samtidigt som bilen framställs som det mest ändamålsenliga fordonet förs en rangordning 
där vissa kollektiva fordon framstår som mer attraktiva än andra. Särskilt spårvagn föreställs 
locka män och dessutom ha en statushöjande effekt på kollektivtrafiken. Detsamma gäller tåg 
och snabba ”pendlingsbussar” som kan köra om bilarna. En stor del av resonemangen utgår 
ifrån att om fler män ska resa kollektivt så måste kollektivtrafiken förbättras. De 
kvalitetsmedvetna männen kan lockas av mer attraktiva bussar och tåg. Andra förbättringar 
som föreställs kunna tilltala dessa män är intelligent utformade tidtabeller eller digitala 
informationsdisplayers”. (Dahl, Henriksson & Levin 2012 s. 168)  

Det framförs i citatet ovan att det krävs en form av maskulin kick för att attrahera manliga 
konsumenter till kollektivtrafiken. Det efterfrågas om en imponerande upplevelse med 
kollektivtrafiken. Det framläggs också inom denna diskussion att kvinnor är mer 
miljömedvetna och därför väljer de också att åka kollektivt, medan män i större utsträckning 
reflekterar kring bilens fördelar i jämförelse med kollektivtrafiken. (ibid. s. 169) 

De problematiska männen är till skillnad från de kvalitetsmedvetna männen ännu mer bundna 
till bilen. Dessutom bedöms de problematiska männen sakna förståelse eller viljan till att 
utvidga sin kunskap om ny teknik och kollektivtrafik. (ibid. s. 170-171) 

”Lite förenklat antas de här männen välja bilen, medan de kvalitetsmedvetna snarare väljer 
bort kollektivtrafiken. Männens transportbeteende liksom attityder framställs som 
problematiska, vilket även länkas till en förståelse av bilen som en föråldrad transportteknik.” 
(Dahl, Henriksson & Levin 2012 s. 170) 

Männen i denna maskulinitetskonstruktion personifieras främst av äldre/medelålders, 
välbärgade män med maskulina kännetecken såsom kostym, portfölj och ”direktörsroll”. 
Dessa män framställs ha ett föråldrat och enkelriktat synsätt. En skillnad som observeras 
mellan de kvalitetsmedvetna männen respektive problematiska männen, är dess skäl till att 
välja bilen. För den problematiska gruppen av män handlar det om ett individuellt val till 
skillnad från ett strukturellt val. De kvalitetsmedvetna som väljer bilen har som orsak att det 
finns briser i kollektivtrafiken. Enligt Dahl, Henriksson och Levin handlar detta på sätt och 
vis om en generationsfråga, äldre, välbärgade män framställs som ett jämställdhetsproblem 
eftersom de saknar viljan till att förändras. (Ibid. s. 171-172) 

Under fokusgruppens diskussion notar Dahl, Henriksson och Levin att de olika 
konstruktionerna behandlas på annorlunda sätt. De kvalitetsmedvetna männen tas med 
respektfullt språk på allvar och anses ”förtjäna” att ta bilen eftersom kollektivtrafiken är ett 
sämre resevillkor för dem. Medan de problematiska männen anses som mer eller mindre 
trångsynta och det skämtas om deras oförmåga till att anpassa sig till det moderna 
transportsystemet. Därför kan relationen mellan de två maskulinitetskonstruktionerna uttyda 
hierarki. Den ena gruppen (kvalitetsmedvetna män) anses få sina önskemål uppfyllda medan 
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den andra gruppen (problematiska män) anses behöva arbeta med attityden mot 
kollektivtrafik. (Ibid. s. 172) 

När konstruktionen av den kvalitetsmedvetna mannen som kräsen konsument dras till sin 
spets visar den även på en idé om genusordningen inom kollektivtrafiken. Då antyds att 
problemet med mäns frånvaro i kollektivtrafiken kan bero på att systemet inte är utformat för 
män eller inte passar de kvalitetsmedvetna männens utgångspunkter. Män stängs ute från 
kollektivtrafiken. De ”tvingas” att välja bilen på grund av hur systemet är utformat. Eftersom 
kvinnor däremot tycks välja kollektivtrafiken är den kanske anpassad efter kvinnors behov. 
Att kunna ta bussen eller tåget framställs då som en förmån enbart tillgänglig för vissa. I ett av 
samtalen utvecklas ett sådant resonemang i termer av att männen sitter i en 
”ickevalssituation”, de har färre valmöjligheter. (Dahl, Henriksson & Levin 2012 s. 172-173) 

3.4.2 Kvinnligt rörelsemönster 
I ”Kvinnors rörelsemönster i den föränderliga staden” stödjer Friberg sina uttalanden utifrån 
en kvinnlig berättelse om hennes minnen och erfarenheter av barndomen fram till hennes 
vuxna liv med egna barn. Livsfasen som berättelsen inleds med är under 1950-talet och äger 
rum i en medelstor svensk stad. Kvinnan beskrev sitt bostadsområde som barnfamiljärt då det 
fanns många barn och gårdar som var ämnade för lek. I området fanns även tillgång till daglig 
service såsom kiosk och mjölkaffär. Centrum, skolor och industrier fanns däremot en bit 
utanför området. (Friberg 2008b s. 57–59) 

Den typiska familjerollen var under 1950-talet att mammor var hemmafruar som ibland 
arbetade extra som städerskor eller hemsömmerskor medan pappor arbetade heltid på 
industrier. Barnens roll var att leka ute på gården och gatan, där pojkarna ofta spelade fotboll 
och flickorna hoppade rep eller hage. I sin ungdom beskrev kvinnan att de äldre barnen reste 
till centrum, där livets puls utspelade sig, för att umgås. Slutligen berättade kvinnan om sitt 
vuxna liv som en heltidsarbetande småbarnsmamma som kämpade med att få ihop 
vardagspusslet med bostad, daghem, affär och jobb. Kvinnan beskrev också att hon provade 
olika färdmedel men att målet alltid var att ta den väg som var mest framkomlig och snabbast. 
När barnen flyttade ut förklarade kvinnan att hon istället började söka sig till attraktiva 
stadsmiljöer. Tidspressen framställdes inte lika viktig längre. Däremot kunde otrygga platser 
påverka hur kvinnan förflyttade sig. Kvinnan berättade att hon iakttog möjliga flyktvägar på 
olika platser ifall tumult skulle uppstå. Hon undvek dessutom att möta mäns blickar och tog 
framför allt snabba steg när en man gick bakom henne. (Friberg 2008b s. 59–60) 

Vid studerandet av kvinnors individbanor menar Friberg att det fanns två återkommande 
noder i varje aktivitetsmönster, hemmet och arbetsplatsen. Utöver dessa finns andra noder 
som också påverkar, såsom att hämta- och lämna barn, köra till aktiviteter och handla mat. 
Friberg menar att dessa andra noder är beroende på barnens ålder i hushållet och 
arbetsplatsenslokaliseringen. Friberg menar att det går att finna ett kedjemönster vid kvinnors 
förflyttning. Individbanorna påstås vara relativt lika för kvinnor i likartade livssituationer. 
Likt berättelsen ovan går det att skilja kvinnans rörelsemönster vid de olika livssituationerna 
med och utan barn. (Friberg 2008b s. 63–64) 

Friberg vill betona ett viktigt budskap i kvinnans berättelse ovan som handlar om att det 
offentliga rummet har en stor betydelse för vardagslivets strukturering. Gatan och rummet 
som är en del av det offentliga rummet, kan ge ifrån sig upplevelser som är otrygga, lockande 
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eller spännande. De kan också utsända ett maktbudskap, trots att det offentliga rummet inte 
har en fullständig uppdelning. Friberg antyder att normerna för hur kvinnor/flickor och 
män/pojkar förväntas vara eller göra är tydliga och detta påverkar också tillträdet i det 
offentliga rummet. (Friberg 2008b s. 61) 

Friberg kritiserar samhällsplaneringen som bygger på olika zoner, där bostadsområden och 
andra funktionella områden är uppdelat i sektioner utefter centrum. De uppsplittrande delarna 
påverkar resorna mellan de olika samhällsfunktionerna. Friberg menar att det kan upplevas 
som att kvinnor ”zappar” mellan platser och uppgifter. Vidare motiverar Friberg att en 
närmare lokalisering, som sammanfogar de olika rummen hade underlättat förflyttningen. 
(Friberg 2008b s. 61–63) 

3.6 Olika analysverktyg i studerandet av resan i trafikrummet 
Att resa innebär att den faktiska kroppen befinner sig i rörelse mellan olika konkreta rum 
(platser). Kroppen är jagets-rum och bidrar till människans levda erfarenhet. Det är med hjälp 
av kroppen som en resa upplevs och erfaras. Kroppen känner exempelvis av om sätet är 
bekvämt, om bagagehyllan är för hög eller om det är för varmt i kupén. Den fasta 
infrastrukturen såsom vägar, spår och gator kan beskådas som länkar, medan destinationer 
såsom busshållplatser och resecentrum, kan betraktas som noder. Det är med hjälp av länkar 
och noder som individers nätverk (rörelsemönster) identifieras och sammanbinds. Vanligtvis 
är rörelseschemat relativt regelbundet men med en viss variation. (Friberg 2008a s.171-172) 

Ett rum kan också vara i rörelse, att exempelvis färdas i ett fordon kan upplevas som ett 
sådant även kallt trafikrum. Trots att rummet rör sig, befinner det sig i ett stationärt tillstånd 
och kan därför beskrivas som ett slutet rum. Enligt Friberg öppnas dessa slutna rum upp vid 
hållplatser. Trafikrummen karaktäriseras av allt ifrån väntsal, fordon, inredning och 
passagerare m.m. Indirekt har även de personer som planerat utformningen av trafikrummet 
varit med och påverkat karaktären. Tidigare beslut och handlingar har påverkat hur 
trafikrummets utformning ska se ut, både fysiskt och socialt. (Friberg 2008a s. 271–272, 
Friberg 2005 s. 193–194)  

3.6.1 Tyngd och avlastning 
Enligt Friberg är det brist på fokus om genusperspektiv i transportforskningen. Ofta består 
forskningsämnet av kvantitativa analyser om manliga och kvinnliga rörelsemönster, där 
förflyttningen av respektive kön blir en siffra eller punkt i en tabell eller omloppsbana. Den 
mänskliga aspekten av att det är en individ av kött och blod, med känslor, erfarenheter och 
värderingar saknas i studerandet av människors förflyttningar genom olika rum. Med 
genusperspektiv tillgängliggörs det biologiska könet samt det sociala könet som formar och 
avgör hur en individ ska bete sig efter normer och värderingar i samhället. Friberg har gjort en 
omtolkning av Østerbergs två begrepp ”tyngd” och ”avlastning” till syfte att förklara 
upplevelsen och erfarenheten vid en förflyttning. Begreppen används för att ge en djupare 
förståelse av resans betydelse för individen. En tyngd kan exempelvis vara en försenad buss 
eller en omtumlande miljö på fordonet. Medan en avlastning beskrivas vara när resan går som 
planerat och att man kan koppla av. En och samma resa kan upplevas på olika sätt av olika 
individer. Resan kan också upplevas vara både avlastande och tyngande på samma gång för 
en och samma individ. (Friberg 2008a s. 271–272, Friberg 2008b s. 72) 
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Till begreppen tyngd och avlastning lyfts aspekterna: kroppslighet, integritet, fragmentering 
och valmöjligheter. Enligt Friberg är detta ett rimligt analysverktyg vid studerandet av genus i 
trafikrummet. I följande stycke presenteras en berättelse av hur en tågresa för en 
småbarnsmamma med barn upplevdes. Med hjälp av denna berättelse kommer sedan dessa 
ovanstående aspekter att exemplifieras.  

Friberg belyser olika kvinnors upplevelser av en färdresa med kollektivtrafik, där normer av 
trafikrummets fysiska och sociala utformning presenteras. En av berättelserna handlade om 
hur situationen såg ut för en småbarnsmamma år 2004 med en bebis på 8 månader under en 
tre timmars lång tågresa. En sammanfattning av kvinnans berättelse är att hon ett flertal 
gånger fick uppleva hinder trots att hon bokat en barnvänlig plats. Bristerna för 
småbarnsmamman handlade bland annat om att gången i kupén var för trång för barnvagnen 
trots att vagnen beskrevs vara en mindre modell än standardstorleken på vagnar, det saknades 
utrymme för förvaring exempelvis under säten och bagagehyllan ovanför huvudet ansågs sitta 
för högt upp för en normal lång kvinna (160 cm). Detta resulterade i att hon blev tvungen att 
klättra på sätena för att nå upp. Det uppmärksammades också att det saknades 
säkerhetsanordningar som bälten eller nät för att hålla barnet på plats vilket blev omständligt 
för småbarnsmamman med en stor packning då hon ständigt hade händerna fulla. Inte minst 
kritiserades kunskapen hos biljettförsäljaren angående tågets utformning då försäljaren inte 
kunde hänvisa till den barnvänliga avdelningen i tåget. Tågkonduktören saknade också 
hänsyn till bebisen. Det beskrevs att när bebisen somnade i barnvagnen, där den sover som 
bäst, ansåg tågkonduktören att vagnen begränsade sittplatserna för andra resenärer, trots att 
tågkupén beskrevs vara mer eller mindre tom. I berättelsen framkommer det också att kvinnan 
medvetet bokade ett tåg utan byten för att undvika komplikationen med att packa om alla 
saker och upprepa samma fas i ett annat tåg. (Friberg 2005 s. 196–199) 

Tyngden som kvinnan upplevde från tågets utformning, såsom att bagagehyllan var placerad 
för högt upp för att hon smidigt skulle hantera sin packning. Eller såsom att barnet inte kunde 
bindas fast i stolen kan hänföras till kroppslighet. Småbarnsmamman var inte lång nog och 
bebisen var inte tillräckligt stor/stark för att sitta upp själv. Det handlar alltså om kroppen som 
alltid bärs med och upplever resan. Ibland kan kroppslighet påverkas av om det är en manlig 
eller kvinnlig kropp. Enligt Friberg är kvinnor i genomsnitt kortare i längd och svagare i 
muskelmassa än män och i detta fall kan varit till nackdel när kvinnan upplevde bristen i 
höjden av bagagehyllan. (Friberg 2005 s. 199) 

Tyngden som kvinnan upplevde vid den dåliga servicen kan kopplas till integritetsstötande. 
Ett annat exempel på integritetsstötande är vid granskande blickar, obehagliga tilltal eller 
oönskade händer på sin kropp. Integritetsstötande handlar om att individen känner sig kränkt 
och/eller att någon gjort intrång på ens integritet. Notera dock att dessa exempel beskrivs 
utifrån begreppet tyngd. Om resan istället upplevs som en avlastning där individen blir bemött 
av respekt kan det fortfarande hänföras till (avlastad) integritet. (Ibid. s. 199, 206–207) 

En fragmenterad resa är när resan upplevs som en påtaglig tyngd, det sker exempelvis många 
byten, finns få sittplatser och är en obekväm miljö. Tyngd och avlastning i relation till 
valmöjlighet, handlar som det låter om upplevelsen av valmöjligheter. Det kan exempelvis 
handla om att kollektivtrafiken har en god turtäthet som gör att individen kan ta nästa buss 



 

19 
 

och slipper stressa. Det kan också handla om en situation där kollektivtrafikens turtäthet är 
mycket sämre och långa väntetider kan då upplevas som tyngd. (Friberg 2005 s. 207) 

”Trafikrummet, noderna i reskedjan, är ett fysiskt rum där artefakterna, dvs. hur det är 
utformat i alla dess detaljer, har stor betydelse för upplevelsen av att vistas där. Men samtidigt 
finns bakom artefakterna en mänsklig tanke och hand som format dem och det finns personer 
som handhar dem. Det fysiska rummet och det sociala rummet kan analytiskt särskiljas, men 
utifrån resenärernas perspektiv är de sammanvävda, och det är den totala upplevelsen som 
avgör om ett visst trafikrum upplevs som att det ger ”tyngd” eller ”avlastning”.” (Friberg 2005 
s. 205) 

3.6.2 Vita fläckar i transportsystemet 
Ett annat genusbegrepp inom transportsystemet som Friberg anser vara relevant som 
analysverktyg är vita fläckar, som används för att beskriva brister. Begreppet är en metafor 
som enligt Friberg myntades efter västerlänningars upptäcktsfärd av olika delar av världen. 
De ville alltså fylla igen de vita fläckarna på kartan. Faktum var däremot att dessa områdena 
redan var välkända av de som redan bodde där. Friberg likställer detta med att låta kvinnor 
beskriva brister i transportsystemet för de som oftast har ett avgörande inflytande i 
planeringen är män trots att de är fler kvinnor som exempelvis reser kollektivt. Männen anses 
sakna förståelse eller engagemang till att vilja göra skillnad åt de bister som upplevs av 
kvinnor i trafiken. (Friberg 2005 s. 207–208) 

Hittills har det offentliga rummet dominerats av män både i användning och planering av dess 
utformning. Genom att lyfta fram kvinnors synpunkter om sådant de lägger mer eller mindre 
vikt vid, framförs de vita fläckarna (bristerna) vid exempelvis kollektivtrafik. Vita fläckar kan 
användas i kombination till tyngd och avlastning. En nod eller länk kan analyseras ur 
begreppen tyngd eller avlastning i relation till kroppslighet, integritet, fragmentering och 
valmöjligheter. Det kan handla om hur ett trafikrum upplevs; som en tyngd eller avlastning. I 
kombination till detta kan konkreta frågor ställas för att uppmärksamma brister i trafiksektorn, 
nedan exemplifieras några frågor. (Friberg 2005 s. 207, Friberg 2008b s. 76) 

”Kan man få sitta i lugn och ro, finns det säten, kan man känna sig trygg även en sen kväll, är 
väntsalen överhuvudtaget öppen, är toaletterna i det skick man vill använda dem, vilket 
budskap ger reklamen, finns det flera utvägar om man känner sig hotad, måste man gå i en 
obehaglig tunnel för att komma till tåget, vågar man ta hissen, finns det flera avgångar att 
välja på, finns det någon att fråga och kan man få hjälp?” (Friberg 2005 s. 207) 
 

I en intervjustudie med kvinnor angående deras resvanor, attityder och upplevelser redovisar 
Friberg att resan inte bara handlar om att förflytta sig. I dagböcker som de kvinnliga 
respondenterna fick fylla i angående vad de gjorde under dagen samt när och var, 
konstaterade Friberg att kvinnorna ofta hade en dubbelfunktion. Detta kunde handla om att en 
resa innehöll flera stopp på vägen; att ta sig från jobbet och hem kunde exempelvis medföra 
ett stopp i affären. En förflyttning ansågs inte bara vara en transportering utan resan fungerade 
samtidigt som en förberedelse eller återhämtning. Dubbelfunktionen som kvinnorna 
återspeglade i resan kunde handla om att planera inför vad som skulle ske hemma eller på 
jobbet. Samtidigt kunde resan också handla om att få en stund för sig själv att återhämta sig 
mellan hemarbetet och förvärvsarbetet. (Friberg 2005 s. 195–196) 
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4. Örebro kommuns arbete av genus och jämställdhet inom kollektivtrafik 

4.1 Allmänt om Örebro kommuns befolkning och geografiska läge 
Örebro kommuns yta sträcker sig över ungefär 1380 km2 (i landareal) med en befolkning på 
ca 150 000 invånare. Enligt Örebro kommuns statistiskdatabas beräknades år 2017 att ca 
74 400 invånarna var män och 75 900 var kvinnor. (Örebro kommun, 2017). 
Befolkningsmässigt är Örebro landets sjunde största kommun (Örebro kommun 2018b). 
Befolkningsprognosen för Örebro mellan år 2017–2026 antas öka till 169 000 invånare. 
Befolkningsökning på 22 000 invånare beräknas per år vara runt 2000. Ökningen beror delvis 
av att inflyttsgraden till kommunen är högre än utflyttsnivån. En annan orsak är också att 
antalet födda överstiger antalet avlidna. (Örebro kommun 2018a)  

Kommunen ligger centralt i Sverige, ca 20 mil väster om Stockholm och 30 mil nordöst om 
Göteborg. Örebro kommuns geografiska läge gör att inom en radie av 30 mil, finns 70 % av 
Sveriges befolkning. Kommunen har goda trafikförbindelser, bland annat via järnvägen som 
trafikeras på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och även mer söderut. 
Europavägarna E18 och E20 samt riksväg 50 och inte minst Örebro Airport är också 
bidragande till den goda trafiken. (Örebro kommun 2018b) 

”Hur en stad är uppbyggd har en stor påverkan på hur människor rör sig däri. I en tät och 
funktionsblandad stad där avstånden hålls korta ökar möjligheterna för att gå, cykla och åka 
kollektivtrafik, vilket är bra för såväl trängseln, folkhälsan och miljön.” (Örebro kommun 
2018c)  

4.2 Örebro kommuns RVU (resevaneundersökning) 
Region Örebro län genomförde under våren 2017 en resvaneundersökning (RVU). Syftet med 
undersökningen är att kartlägga invånarnas resbehov och resmönster lokalt och regionalt. 
Kunskapen kan användas som underlag till både regionala och kommunala utvärderingar.  

Resvaneundersökningen bestod främst av två huvuddelar. Först en enkät med 10 frågor om 
respondenten och dess resvanor och sedan följdes undersökningen av en resedagbok med 
detaljerade frågor om samtliga förflyttningar under en specifik dag.  

Urvalet till undersökningen var slumpmässigt utskickad till folkbokförda medborgare över 
hela regionen, mellan 16–84 år. Totalt deltog 4036 kvinnor och 3352 män. Av totalt 23 500 
utskickade undersökningar var det endast 32 % som besvarade undersökningen. Det stora 
bortfallet på 68 % påverkar undersökningens validitet. Samtidigt är inkomstsvaren också 
överrepresenterade av personer över 65 år. Den yngre befolkningen mellan 16–29 år är 
underrepresenterade i undersökningen. Därför har region Örebro län viktat resultaten upp och 
ner för att avspegla befolkningens verkliga andel. (Region Örebro län 2017 s. 8–13) 
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Tabell 1: Total fördelning av färdmedelsval i procent. (RVU, 2017 s. 74) 

Utifrån ett regionaltperspektiv utgörs 63 % av vardagsresorna med bil, vilket motsvarar två av 
tre resor. Endast 9 % görs av buss eller tåg och 27% av cykel eller till fots. På helger ökar 
bilresandet till fyra av tre resor (72 %) och kollektivtrafiken minskar med 5 %. (Region 
Örebro län 2017 s. 28).  

Örebro kommuns cykling och gång utgör en relativt stor andel av resorna i kommunen. Drygt 
en tredjedel av resorna gör oftare med cykel än med kollektivtrafik. Sammanlagt beräknas 
resor med gång- och cykel för Örebro kommun vara ca 40 % vilket i relation till andra 
kommuner i länet, såsom Nora med motsvarande, 17 % kan betraktas som relativt högt (ibid. 
s. 74). Det bör dock noteras att kommunerna erbjuder olika samhällstjänster- och service 
vilket kan påverka färdmedelsvalen. Eftersom Örebro kommun betraktas som den centrala 
knytpunkten i länet finns därför också större utbud inom Örebro kommun än i exempelvis 
Nora kommun. Detta resulterar i att Örebro kommuns omfattande utbud också i större 
utsträckning möjliggör gång- och cykelresor vid olika ärenden, medan Nora-bor tvingas åka 
med motordrivet fordon för att nå de tjänster och service som kommunen möjligtvis saknar.  

Med hänsyn till reslängd, är bilen fortfarande det främsta färdmedlet för örebroarna med 72 % 
motsvarande 19 % med kollektivtrafik och 8 % med gång- eller cykeltrafik. (Ibid. 71) 

Inom Örebro kommun har 85 % av befolkningen tillgång till minst en bil, varav 34 % har två 
eller fler (Ibid. s. 73). Resevaneundersökningen saknar könsbaserad individstatistik för Örebro 
kommun men utifrån ett regionaltperspektiv har drygt 80 % av invånarna (16–84 år) körkort 
för personbil. Andelen av populationen som har körkort är något högre bland män (84 %) än 
bland kvinnor (81%). Detsamma gäller trenden av tillgång till bil, där andelen är något högre 
bland män än kvinnor (Ibid. s.26–27). Ur ett regionaltperspektiv reser kvinnor och män 
relativt snarlikt, dock framkommer det att män färdas oftast med bil och kvinnor med 
kollektivtrafik. Kvinnor som reser med kollektivtrafik i länet är i jämförelse till männen 21 % 
respektive 14 %. Männen som reser med bil i jämförelse till kvinnor är 82 % respektive 74 % 
(Ibid. s.21). 
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”Av de vardagliga bilresorna tror bilresenärerna att åtminstone en knapp fjärdedel skulle 
kunna göras med kollektivtrafik istället. Drygt hälften tror inte det går att göra med buss eller 
tåg. […] Fritidsresorna är något lättare att ersätta med kollektivtrafik. Personer som har 
närmare från hemmet eller arbete/skola till en busshållplats reser i lägre grad med bil. Framför 
allt ersätts bilresorna med gång och cykel, inte med kollektivtrafik, dvs. det är snarare 
avståndet till arbetet/skolan totalt än avståndet till hållplatsen som gör att färre resor görs med 
bil.” (Region Örebro län 2017 s. 33, 34) 

4.3 Översiktsplan - vårt framtida Örebro 
Den 25 april år 2018 antogs Örebro kommuns nya översiktsplan: Översiktsplan - Vårt 
framtida Örebro av kommunfullmäktige. Planen ska under närmsta 25 åren fungera som 
vägledning i beslut. Hela innehållet i avsnitt ”4.3 Översiktsplan- vårt framtida Örebro” är 
därmed hämtat från kommunens översiktsplan.  

En viktig del av översiktsplanen är att konkretisera kommunens visioner, som i Örebros fall 
handlar om att bli ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”. Planen förhåller sig till 
befintliga måldokument (notera att översiktsplanen inte är juridiskt bindande) och används 
som ett verktyg i arbetet mot kommunens mål och visioner. 

Flera olika styrdokument har varit som utgångspunkt för översiktsplanen, bland dessa är 
Trafikprogram för Örebro kommun, som också kommer att studeras och preciseras i denna 
studie. De viktigaste strategierna för den fysiska miljön angående trafik presenteras följande i 
översiktsplanen:    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Örebro kommun 2018c) 

Trafik och transporter nämns ett flertalgånger i översiktsplanen som en betydelsefull 
beståndsdel i stadens framgångsutveckling. Orsaken till detta är bl.a. att kommunen planerar 
utifrån ett ”helhetstänk” och att trafiken därav är en del av den totala stadsplaneringen. Två 
viktiga faktorer till en välfärdstad som presenteras i översiktsplanen är tillgänglighet och 
blandad bebyggelse, service och aktivitet. 

”Örebro är också en delvis funktionsuppdelad stad vilket innebär att det i vissa stadsdelar 
nästan enbart finns bostäder medan andra är starkt dominerade av företag, verksamheter, 
handel och service. Funktionsblandade områden ger förutsättningar för minskade transporter, 
möten mellan människor och en stadsdel med liv och rörelse under en stor del av dygnet. Det 

Trafik 
strategier

• I Örebro sker persontransporter huvudsakligen med kapacitetsstarka 
och utrymmessnåla trafikslag, d.v.s. kollektivtrafik, gång och 
tvåhjulingar (exempelvis cykel). 

• Gods körs i så hög utsträckning som möjligt på järnväg. 

• Stadens gatunät ska utformas kontinuerligt, det vill säga att 
återvändsgator undviks, i såväl befintliga som nya stadsdelar 

• Kommunen verkar för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och 
Oslo via Örebro. 

• Ett antal stråk planeras för att kunna ge plats för kapacitetsstark 
kollektivtrafik (exempelvis så kallad bus rapid transit, BRT).
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medför tryggare, mer jämställda och allmänt tillgängliga livsmiljöer.” (Örebro kommun 
2018c) 

Planering av kollektivtrafik och bebyggelse bör ske i relation till varandra samtidigt som det 
bör stödjas av förtätning. Kommunen vill förstärka befolkningsunderlaget längs trafikleden 
för att kollektivtrafiken bli kunna bli mer effektiv. Viktigt är dessutom att 
kollektivtrafikstråken beaktas utifrån ett långsiktigt perspektiv, för att säkerhetsställa att 
strukturer i flera år kan nyttjas av människor. Målet är dessutom att integrera stadens olika 
områden och invånare med hjälp av tillgänglighet till stadens heterogena utbud. Detta är för 
att nå en sammanhållen och funktionsblandad stad där invånarna möts oavsett bakgrund och 
livssituation. Kommunens jämställdhetsarbete har det nationella jämställdhetspolitiska målet 
som utgångspunkt att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv. 

I översiktsplanen framkommer det att konsekvensbeskrivningar ur den sociala dimensionen 
görs i relation till nationella mål och till kommunens prioriterande perspektiv för att utvärdera 
konsekvenser i en större omfattning. De identifierande målen inom kommunens prioriterande 
perspektiv av sociala dimensioner är: Mänskliga rättigheter, Barn och ungas 
rättigheter/behov, Hälsa på lika villkor och Jämställdhet. Vidare ska kommunen också göra 
konsekvensbeskrivningar av ekonomisk och ekologisk dimension.  

Kommunens visioner för kollektivtrafiken år 2040 beskrivs kunna utgöra en bärande del för 
persontransporten mellan stadskärnan, tätorten, kommunen och regionen. Inte minst 
framställs kollektivtrafiken besvara arbetspendlingen i regionen för att nyttja regionens 
växande arbetsmarknad. För att uppnå denna idealbild av kollektivtrafiken, erfordras 
kapacitetsstark och en attraktiv kollektivtrafik. För att öka kollektivtrafikens kapacitet vill 
kommunen öka framkomligheten, tillgängligheten och komforten. Dessutom nämns även 
separata körfält för kollektivtrafiken. Däremot beskrivs det i översiktsplanen att varje enskilt 
fall kräver noggranna avvägningar. För en illustration av planens kapacitetsstarka 
kollekitvtrafiknät till år 2040 samt viktiga bytespunkter och stationer, hänvisas läsaren till 
kapitlet kollektivtrafik i översiktsplanen.   

”I en växande stad som Örebro krävs satsningar på yteffektiva transportlösningar och 
avvägningar mellan vad den värdefulla marken ska användas till. Genom att prioritera de mer 
kapacitetsstarka färdsätten gång-, cykel- och kollektivtrafik, blir nyttan större för fler 
människor utan att en större yta tas i anspråk.” (Örebro kommun 2018c) 

Vidare beskrivs kollektivtrafiken hittills brukats främst av kvinnor. Det är dessutom ett 
färdmedel som beskrivs vara viktigare för vissa samhällsgrupper än andra, exempelvis för 
individer utan körkort och ekonomiskt resurssvaga grupper. Planen hänvisar dessutom till 
Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun för mer information, vilket är ett dokument som 
också studerats i denna uppsats, se underrubrik 4.5. En mer detaljrik information om 
jämställdhet i relation till kollektivtrafik eller transport i allmänhet tycks inte efter egen 
bedömning framföras i översiktsplanen.  

35T4.4 Trafikprogram för Örebro kommun35T 
En övergriplig kontext av styrdokumentet Trafikprogram för Örebro kommun, som beslutades 
av kommunfullmäktige år 2014, handlar om att tillgängliggöra staden för invånarna. Genom 
blandad bebyggelse, arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter med god trafikförbindelse av 
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främst cykel och gång anses behovet av bilen minska främst av anledning att behövligheten 
till att använda eller äga en bil minskar.  

”Vid alla förändringar i stadskärnan och i Örebros centrala delar ska det prövas hur 
attraktivitet, tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet för gående, cyklister och 
kollektivtrafikanter kan förbättras. Tillgängligheten för bil är också viktig. Biltransporter ska 
dock, så ofta som är praktiskt möjligt, ske i låg hastighet och på gåendes och cyklisters 
villkor. […] Gatunätet i Örebro ska utgå ifrån det traditionella gatunätet som bygger på en 
rundrutnätsstruktur. Via rutnätet fördelas trafiken genom stadsdelarna. En bedömning av 
trafikens påverkan på människors livsmiljöer och barns trygghet ska alltid göras. Det är också 
lätt att orientera sig i en sådan bebyggelse som har ett rutnät, även om det finns variationer i 
mönstret”. (Örebro kommun 2014 s. 6) 

Vidare går att tyda att planeringen för trafiken ska utgå från en viljeinriktad planering, dvs. 
efter målsättningar och ställningstagningar från trafikprogram och översiktsplan. En 
prognosstyrd planering avråds då den grundar sig i att tillgodose framtidens 
trafikförutsättningar. En omväxlande stad som erbjuder blandad bebyggelse och verksamhet i 
relation till en god trafikplanering med prioritering på kapacitetsstarka färdmedel som kan 
hantera fler människor till en mindre yta, kommer enligt trafikprogrammet att göra Örebro 
kommun mer attraktivt. Stadsplaneringen ska prioritera en helhetssyn av staden istället för att 
enskilt planera för exempelvis trafik eller bebyggelse. (Örebro kommun 2014 s. 4–5) 

 
(Örebro kommun 2014 s. 3) 

Angående arbetet med jämställdhet uppmärksammas att hänsyn till skillnader mellan manliga 
och kvinnliga rörelsemönster ska tas vid trafikplanering för att uppnå ett jämställt 
transportsystem. En vidare redogörelse för arbetssättet saknas. Däremot lyfts ur 
jämställdhetsaspekt istället barnperspektivet med en någorlunda vidare arbetsstrategi. En av 
Örebros viktigaste utgångspunkter vid planering presenteras i trafikprogrammet vara att utgå 
från barnfamiljer och att barn och unga ska ha möjlighet att röra sig fritt i staden. Vid 
exempelvis skolor ska tydliga trafiksäkerhetsperspektiv göras. (Ibid. s. 4-5) 

4.5 Kollektivtrafikprogram för Örebro 
Kollektivtrafikprogram för Örebro kommun är ett övergripande dokument som täcker 
kommunens långsiktiga önskemål och ambitioner med kollektivtrafiken. Dokumentet 
beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden 2012. Sedan den nya kollektivtrafiklagen trädde i 
kraft år 2012, är det Örebro läns landsting som har ansvaret för Örebroregionens strategiska 
beslut om kollektivtrafikens utveckling. Dock anses att samarbete mellan 
kollektivmyndigheten och Örebro kommun vara till en god förutsättning för en hållbar 
kollektivtrafik för framtiden. Dokumentet ska betraktas som ett hjälpmedel och vägledning 

Trafik-
programmets 
målsättningar

•Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och 
kollektivtrafik utgöra 60 procent år 2020 (andelen var 44 procent år 2011). 

•Den totala mängden fossilbränsledriven biltrafik ska minska i absoluta tal 
fram till 2020. 

•Inom Örebro tätort är målet att det ska ta maximalt dubbelt så lång tid att ta 
buss jämfört med bil, och maximalt 1,5 gång så lång tid att cykla jämfört 
med bil.
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vid diskussioner av kollektivtrafiken i Örebro, mellan Örebro kommun och 
kollektivmyndigheten. (Örebro kommun 2012 s. 3–4) 
 
I dokumentet redovisas följande mål som berör kollektivtrafiken. Målen nämns i kommunens 
transportplan, antagen av kommunfullmäktige 2008:  

 
(Örebro kommun 2012 s. 7) 

Några ambitioner och önskemål Örebro kommun har till kollektivmyndigheten är att öka 
ambitionsnivån av hållbara transporter ur hälso- och miljösynpunkt. Kommunen vill se en 
minskning av bilismen bl.a. via bättre kollektivtrafikförbindelser till arbete, studier och 
fritidsaktiviteter. Ett långsiktigt mål är att i hög grad förbättra samordningen och möjligheten 
till kombinerade resor med olika fordon. Vidare vill kommunen även se kollektivmyndigheten 
investera i trafikled där det finns högt resandepotential; oavsett färdmedelsval. Samtidigt 
önskas också en ambitionsnivå i områden där resandet bedöms kunna öka. (Ibid. s. 9) 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv lyfts det i kollektivtrafikprogram för Örebro kommun att 
tillgänglighet och jämställdhet är eftersträvansvärt för kommunen. De strävar efter ett 
kollektivtrafiksystem som förkortar, förenklar och förbättrar resan för alla resenärer; barn, 
funktionsnedsatta, kvinnor och män. Där kommunen är väghållare har de också som ambition 
att förbättra cykel- och pendelparkeringar samt hållplatser/bytespunkter som upplevs tryggare 
och rymligare om behovet uppstår. Därefter följs kommunens ambitioner och önskemål om 
att detalj- och översiktsplaner tydligt ska uppmärksamma förbättringar i kollektivtrafiken 
genom att lyfta åtgärder och möjligheter. (Ibid. s. 10, 12) 
 

”Örebro kommun åtar sig att aktivt arbeta för att alla förvaltningar, som har arbetsuppgifter 
vilka påverkar eller kan komma att påverka kollektivtrafiken, samordnar sin verksamhet och 
att kollektivtrafikens utveckling ska alltid ingå i utvärderingen av olika åtgärder i stadens 
fysiska struktur. […] Kommunens arbete med den fysiska planeringen ska på ett tydligare sätt 
ta hänsyn till kollektivtrafikens förutsättningar. Genom att tidigt tänka på hur de boende skall 
förflytta sig från bostaden till arbetet/skolan och ta del av olika former av service behöver inte 
bilanvändningen öka. Kollektivtrafiken bör få en mer självklar roll som stommen i 
transportsystemet där det är möjligt.”. (Örebro kommun 2012 s.12) 

Transportplan 
som berör 
kollektiv-
trafiken

Av det totala antalet resor i Örebro kommun ska andelen gång, cykel och 
kollektivtrafik (GCK) utgöra 50 procent år 2010 och 60 procent år 2020. 

Biltrafiken i Örebro city ska minska med 10 procent till 2010 och med 25 
procent till 2020, räknat från nivån 2000. 

Kollektivtrafikens andel av arbetspendlingen mellan Örebro och 
omgivande större orter ska uppgå till 25 procent år 2015 och 40 procent 
2030.
Vid nyexploatering för bostäder inom Örebro tätort ska restidskvoten 
cykel/bil och buss/bil inte överskrida 1,5 respektive 2,0. Avvikelser kräver 
särskild motivering.
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4.6 Strategi för ett jämställt Örebro- år 2016–2025 
Strategi för ett jämställt Örebro år 2016–2025 är ett upplägg som används inom 
kommunens jämställdhetsarbete. Dokumentet fokuserar på långsiktiga och hållbara 
resultat och är därmed inte kortsiktiga. Kommunen vill frambringa ett socialt hållbart 
samhälle på lika villkor för alla människor. (Örebro kommun 2015b s. 17) 

”Örebro ska bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad, en kommun där det är 
attraktivt att leva, jobba och utvecklas för alla människor. För att nå dit måste kvinnor, män, 
flickor och pojkar, ha samma möjlighet till utveckling. En jämställd stad och region lockar till 
sig fler människor och skapar ytterligare förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling. 
Det handlar i grunden om att ge unga, vuxna, och äldre människor samma rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter, och om hur vi som kommun och kommunkoncern utformar våra 
verksamheter, hur vi agerar som arbetsgivare och hur vi påverkar samhället i stort.”  

(Örebro kommun 2015b s.6) 

Jämställdhetsarbetet är en krävande process. I vardagen återspeglas hur jämställdhet 
skapas eller hur ojämställdheter upprätthålls. Politiker och chefer anses besitta en 
avgörande makt i att nå ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Örebro kommuns 
huvudsakliga metod för att nå jämställdhetsarbetet och bidra till det nationella 
jämställdhetspolitiska målet, är genom jämställdhetsintegrering. Strategin kan betraktas 
som en regeringsanvisning som omfattas av att jämställdhetsperspektivet införlivas i 
alla beslutsfattanden och processer. (Ibid. s. 6, 8) 

År 2008 signerade Örebro kommun den europeiska deklarationen för jämställdhet 
mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR- Council of European 
Municipalities and Regions) i syfte med att arbeta för de grundläggande rättigheter och 
för att förstärka arbetet av jämställdhetsintegrering i kommunens verksamhet. CEMR 
har sex grundläggande riktlinjer som Örebro kommun följer, två av dem är särskilt 
betonade i detta strategiska dokument. Dessa handlar dels om motarbetet av flerfaldig 
diskriminering och andra missgynnanden och dels om att eliminera traditionella 
könsmönster och könsroller. För att kunna integrera ett jämställdhetsperspektiv har fyra 
organisationsövergripande delstrategier fastställts. Dessa ska genomsyras i kommunens 
övergripande strategier och budget. (Ibid. s. 7–8) Efter följande stycke presenteras dessa 
delstrategier. 

I Strategi för ett jämställt Örebro är vissa områden prioriterade i Örebro kommuns 
arbete för jämställdhet; inflytande och delaktighet, service och bemötande på lika villkor 
samt ett tryggt och hållbart samhälle. De övergripande områdena bryts ner av nämnder 
och styrelser enligt programmet, verksamheten och enhetens verksamhetsspecifika mål 
och åtgärder. I dessa delmål preciseras bland annat rättigheten till personlig säkerhet 
och rörelsefrihet. Kommunen vill att Örebro ska upplevas som välkomnande för alla 
människor och att kunskapen om olika livsvillkor och behov ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv redovisas i kommunens stads- och översiktsplan. Utöver detta 
nämns inga fler kopplingar till trafik eller transporter. (Ibid. s. 8–9, 11) 
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(Örebro kommun 2015b s. 8. Källan är bearbetad av författaren) 

SKL har gjort en revidering av en tidigare statlig jämställdhetsmodell för arbetet av 
jämställdhet i praktiken. Tillägget till denna modell var strategisk påverkan i relation till 
tidigare stöd, styrning och störning. Vid utredning av hur jämställdhet ska integreras i 
praktiken har dessa fyra begrepp presenterats i Strategi för ett jämställt Örebro. (Ibid. s. 
18). 

 

(Örebro kommun 2015b s. 18) 

Organisations-
övergripande 
delstrategier

Könsuppdelad statistik- kommunens individbaserande statistik ska vara 
könsuppdelad för att tillgängliggöra relevant information till en 
könskonsekvensanalys. Könsuppdelad statistik synliggör likheter och 
skillnader som är viktiga och betydelsefulla att observera.

Könskonsekvensanalyser- beslutsunderlag med konsekvensanalyser där 
statistik och andra uppgifter är uppdelade på kön ska göras vid beslut som rör 
människor. I kvalitetsanalysen ska olika förutsättningar utifrån kön redogöras 
vid konsekvenserna av olika åtgärder eller beslutsalternativ. Materalet ska 
även analyseras i relation till de nationella jämställdhetspolitiska målen

Jämställdhetsbudgetering- Örebro kommun ska följa upp budgetens effekter 
ur ett genusperspektiv och formulera konkreta åtgärder för att främja 
jämställdhet. Uppföljningen ska ligga till grund för den fortsatta 
verksamhetsplaneringen för att säkerställa att våra skattemedel används 
kostnadseffektivt, och med lika god kvalitet för kvinnor, män, flickor och 
pojkar.

Grundläggande försåelse och utbildning- kunskap och medvetenheet är 
egenskaper som krävs för att uppnå ett långsiktigt jämställdhetsarbete, med 
betoning för kommunens förtroendevalda och medarbetare. Kunskapen är 
viktig för att utforma relevanta analyser och åtgärder i arbetet för 
jämställdhet.

SKLs 
jämställdhets-
integrerings 
modell 

Styrning – för att lyckas måste ledningen ge tydliga direktiv till hela 
organisationen, det görs genom denna strategi. Strategin riktar arbetet mot 
rätt saker, skapar förutsättningar och undanröjer hinder för jämställdhet.

Stöd – för att bygga upp ett långsiktigt arbete krävs ett systematiskt 
förändringsarbete med både organisation och mål för förändringsarbetet. En 
stöd- och samordningsfunktion måste finnas och utbildning är nödvändigt. 
Strategin i sig är också ett stöd för arbetet. 

Störning – för att skapa långsiktig hållbarhet i arbetet för jämställdhet måste 
jämställdhetsperspektivet vara integrerat i planerings- och 
uppföljningsprocessen. Då byggs en form av ”störning” av processerna in i 
systemet och verksamheterna tvingas leverera resultat som då går att 
utvärdera kontinuerligt. Sambandet mellan resultat och effekter kan därmed 
tydliggöras. Att ansvariga politiker ställer frågor och följer upp 
verksamheterna är en annan typ av ”störning” som är värdefull för att 
säkerställa jämställdhetsarbetets utveckling. 

Strategisk påverkan – strategin är inte bara styrning, den är också en 
strategisk påverkansstruktur för att göra jämställdhet till en naturlig del av 
Örebro kommuns arbete.
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5. Analys 
Underrubrikerna i detta kapitel är disponerat efter uppsatsens frågeställningar: 

• På vilket sätt kan det tidsgeografiska perspektivet användas vid studerandet av 
färdmedelsval för respektive kön? 

• Vilka planeringsmetoder används och hur används de i utvalda styrdokument för Örebro 
kommun angående kommunens arbete med genus och jämställdhet i kollektivtrafiken?  

• Hur kan Örebro kommuns statistik om kvinnor och mäns resande, i relation till forskning 
om genus och jämställdhet användas i framtida planering av kollektivtrafik?  

5.1 Färdmedelsval betraktat ur tidsgeografiskt synsätt 
Det tidsgeografiska synsättet har ett speciellt sätt att studera individen i relation till sin 
omgivning. Med hjälp av teorins modell av individbana kan olika individers rörelsemönster 
synliggöras i relation till tid och rum (tidrum) i ett tidsgeografiskt diagram. Med hjälp av det 
tidsgeografiska synsättet kan generella mönster av olika individer eller gruppers 
rörelsemönster identifieras. Hur, när och hur långt är exempel på konkreta resultat i ett 
tidsgeografiskt diagram. Denna visualisering kan vara informationsrik då det exempelvis har 
påvisat skillnader mellan kvinnor och mäns rörelsemönster. Resultatet visar på att kvinnor i 
större utsträckning än män väljer att färdas med kollektivtrafik, cykel eller till fots medan män 
i större utsträckning väljer bilen.  

Problematiken ligger möjligtvis främst i att samhället än idag inte är jämställt, varken i det 
privata eller offentliga rummet. Följden av den ojämställda fördelningen mellan män och 
kvinnor återspeglas också vid sysselsättning och färdmedelsval. Trots att det obetalda 
hemarbetet tycks ha blivit mer jämställt, visar ändå statistik på att de traditionella könsrollerna 
lever kvar i samhället. Att studera vidare på orsakerna till hur, var och när kvinnor och män 
rör sig som de gör, kan vara intressanta och viktiga delar inom arbetet av ett mer jämställt 
samhälle då det synliggör skillnaderna. Trafikrummets användning och upplevelse bidrar till 
att öka förståelsen för de olika rörelsemönstren hos män och kvinnor. Genom att 
uppmärksamma dessa könsbaserade rörelsemönster kan planerare studera åtgärder för att 
neutralisera skillnaderna.  

Enligt Fribergs analys av kvinnligt och manligt rörelsemönster, betraktas kvinnor i större 
utsträckning än män ha fler stopp under främst hemvägen från arbetet. Vidare beskriver 
Friberg att kvinnor med likartade livssituation ofta har liknande rörelsemönster. Vanligaste 
noderna är hemmet och jobbet men vid barn i hushållet utökas noderna för främst kvinnan. 
Dessa utökade noder kan vara att hämta eller lämna barn på skolan, handla mat, ta sig till 
fritidsaktiviteter osv. Detta är ett exempel på att kvinnan fortfarande tar ett större ansvar för 
det obetalda hemarbetet än mannen.  

En orsak till att tidsbudgeten kan upplevs som mer påfrestande för kvinnor kan möjligtvis 
vara pga. otydliga tidtabeller eller gles turtäthet, som kvinnor i större utsträckning påverkas av 
eftersom att de färdas med kollektivtrafik i större utsträckning än män. Låg turtäthet beskrivs 
begränsa rörelsemönstret. En annan orsak kan vara att de traditionella könsmönstrena som att 
kvinnan förväntas underhålla hemmet och barnen, medan mannen förväntas försörja hushållet 
ekonomiskt blir som påtagligast i familjerelationer med barn. Kvinnors utökade 
rörelsemönster i jämförelse till män, kan vara en orsak till att mannen fortfarande tjänar mer 
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och att hushållet därför är i behov av mannens förmåner för att ge barnet en god ekonomisk 
uppväxt. Därav kan man påstå att det fortfarande är samhället som inte är jämställt eftersom 
män och kvinnor fortfarande har olika ekonomiska förutsättningar och detta kan i sin tur vara 
en bidragande faktor till att de traditionella könsmönstrena förstärks hos familjer med främst 
barn.  

Senare forskning har däremot visat på att när den ekonomiska förutsättningen tillåter minst en 
bil per hushåll ökar bilanvändandet hos kvinnor. En reflektion kring detta är att bilen kan 
utstråla framgång. Bilen kan tolkas som en symbolik för individens makt- och/eller 
klassposition i samhället. Stadsplanering överlag har/är ett mansdominerat yrke, vilket också 
avspeglas inom trafiksektorn. Trafikplaneringen är främst anpassad efter bilens behov och 
detta kan återkopplas till att bilen är en manlig norm och att trafiksektorn är mansdominerad. 
Bilen är ur historisk synpunkt förknippad till manlighet då det betraktas vara en del av 
identitetsskapandet. Bilen nyttjas mer av män och normen är också att det är manligt att köra 
bil. På grund av bilens dominans i samhället och trafiksektorn, kan det ur kvinnligt perspektiv 
upplevas som en symbolik för välstånd när kvinnan färdas med bil istället för kollektivtrafik.  

Som Hirdman skriver är normer något som styr samhället. Normer beskriver exempelvis hur 
kvinnor och män bör agera eller se ut. Enligt Hirdman formas normer efter prägling, fostran, 
tvång och underordning. En reflektion av detta är då att en präglad historia av mansdominans 
i planering och inte minst inom trafiksektorn har lett till fokus på bilism och tröghet i 
utveckling av kollektivtrafiken. Mansdominansen kan också vara en orsak till bristen av 
förståelse för kvinnligt rörelsemönster. 

Med detta i åtanke, är det också intressant att studera attityderna gentemot olika färdmedel. 
Bilen anses vara det mest attraktiva transportmedlet för de båda könen, trots att det är män 
som nyttjar bilen främst. Detta kan också vara en orsak till kollektivtrafikens tröga utveckling 
i samhället samt dess långsamma utveckling inom jämställdhet och genus. Att studera det 
tidsgeografiska begreppet ”individbana” (rörelsemönster) i relation till attityder, upplevelser 
och erfarenheter kan bidra till att öka förståelsen för vilka möjligheter och restriktioner 
människor upplever inom transportsystemet. Det kan också bidra till att öka förståelsen för de 
mänskliga behoven inom trafikrummet.  

5.2 Styrdokumentens tillämpning av genus och jämställdhet i kollektivtrafikplanering 
På grund av kommuners självständighet kan innehållet i styrdokumenten skilja sig åt, därav 
kan det också skilja sig i vilken utsträckning olika kommuner arbetar med integrering av 
genus och jämställdhet. I denna uppsats har det framkommit att kommuner många gånger 
saknar kunskap om hur de ska arbeta med genus och jämställdhet i trafikplaneringen. Det 
framförs även att detta delvis beror på att det saknas kunskap och underlag för hur det 
nationella, övergripande jämställdhetsmålet ska brytas ner till lokal nivå i relation till trafik. 
Det övergripande målet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sitt egna liv. En möjlig orsak till detta är att det övergripande målet inte har en 
tydlig koppling till trafik, vilket lämnar ett större ansvar till kommunen att definiera dess 
riktlinjer. Saknas därav kunskap och intresse hos kommunen att studera ämnet så ökar också 
chansen till att integrera genus och jämställdhet i planeringen.  
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I uppsatsen presenteras det att många verksamheter som arbetar för jämställdhet använder sig 
av den kvantitativa jämställdhetsmetoden. Där används målen för jämställdhet som ett 
mätinstrument inom verksamheten, oftast handlar det om hur könsfördelningen inom 
verksamheten ser ut. Det saknas ett kvalitativt perspektiv för jämställdhet som handlar om att 
uppmärksamma normer, attityder och värderingar som påverkar människan i olika 
samhällsrum. Det kvalitativa perspektivet av jämställdhet framkommer i dokumentet ”Strategi 
för ett jämställt Örebro år 2016–2025” vara ett av CEMR:s mål som kommunen strävar efter 
handlar om att Örebro ska arbeta för att eliminera traditionella könsmönster och könsroller. 

Ett annat motiv till bristen av jämställdhetsplanering inom trafik är att det är en 
mansdominerad sektor där bilen tagit en stor plats. Det är först på senare tid som 
kollektivtrafiken fått en större roll inom trafiksektorn. Samtidigt anses genus- och 
jämställdhetsarbetet inom kollektivtrafiken vara i en långsam utveckling, inte minst med 
tanke på att genusforskningen uppstod under 1980-talet och det tog mer än ett decennium för 
trafiksektorn att börja inkludera genus- och jämställdhet i dess arbete och planering. Trots 
detta finns det fortfarande stora oklarheter hos trafikplanerare angående hur integrering av 
genus och jämställdhet bör ske. Sammanfattningsvis saknas resurser, intresse och kunskap om 
ämnet genus och jämställdhet.  

I studerandet av Örebro kommuns styrdokument kan jämställdhet anses som en viktig del, 
dels för att kommunen skrivit under den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), 
men även dels för att jämställdhetsdimensionen nämns i varje dokument som har studerats i 
denna uppsats. I de flesta styrdokumenten hänvisades det till att det nationella 
jämställdhetsmålet ska beaktas i planeringen. Den vanligaste planeringsmetoden som 
nämndes i dokumenten var jämställdhetsintegrering som innefattar ett 
jämställdhetsperspektiv inom alla beslutsfattanden och processer. Detta är enligt regeringen 
en rimlig metod att använda sig av då jämställdhet mellan kön skapas där beslut fattas och där 
resurser och normer tilldelas. 

Däremot saknades det i samtliga dokument ett vidare resonemang för hur jämställdhetsarbetet 
skulle kunna konkretiseras. Dokumenten nämnde att de stävade efter jämställdhet, vissa 
dokument redovisade könsbaserad statistik som visade på att kvinnor åker kollektivtrafik och 
män bil. Men ett vidare resonemang med avseende på vad detta statistiska påvisande betydde 
enligt kommunen saknades i styrdokumenten. Vad kommunen vill ha sagt med beskrivning av 
färdmedelsval baserat på könsuppdelningen framkommer alltså inte alls, det presenterar 
exempelvis inte om detta är bra eller dåligt ur jämställdhetsperspektiv att kvinnor åker 
kollektivt och män bil. De skriver heller inte om hur de vill att utvecklingen ska fortsätta åt 
samma håll eller om det handlar om att de vill att kvinnor och män ska byta färdmedelsval 
eller att fler ska åka kollektivt. Kommunens ofullständiga redogörelser leder till otydliga 
riktlinjer, vilket förstärker trögheten av att integrera genus och jämställdhet i planeringen. 

De mål som Örebro kommun har inom kollektivtrafiken är främst att öka dess resenärer för att 
minska utsläppen. Hur ökningen av resenärer bör ske beskrivs främst via investering av 
förtätning och tillgänglighet av staden. Kommunens vision är att detta ska minska 
bilanvändandet. En vidare analys av hur kollektivtrafiken ska kunna bli mer attraktiv i 
samband med detta saknas. Det är viktigt att ha i åtanke att de offentliga rummen används av 
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både kvinnor och män. Hur rummet används och hur det upplevs är centrala delar i arbetet 
med genus och jämställdhet. Dessa företeelser kan synliggöra brister och skillnader i 
exempelvis olika trafikrum. Genom att fokusera på hur kollektivtrafiken upplevs och används 
tydliggörs dess möjligheter och brister vilket är en gynnande information vid utvecklandet av 
kollektivtrafiken.  

Ur diskussionen om mäns frånvaro i kollektivtrafiken samt hur fler manliga bilförare ska 
lockas till kollektivtrafiken framkommer det att de kvalitetsmedvetna männen saknar en 
manlig kick i kollektivtrafiken. Vidare påstår männen att kollektivtrafiken är kvinnligt 
anpassade vilket gör att de tvingas välja bil över kollektivtrafik. Ställer man detta i relation till 
Fribergs intervju med en småbarnsmamma angående upplevelsen av en tågresa, påstås 
tågkonstruktionen i större utsträckning vara anpassad efter en manskropp. Från båda 
uttalandena kan man konstatera att trafikrummets kritiseras av både män och kvinnor på olika 
sätt. Detta gör att man kan uppmärksamma frågan om vem kollektivtrafiken är utformad för. 
Noterbart i dessa påståenden är att i kvinnas yttrande av kollektivtrafikens brist ges konkreta 
exempel, medan männens påstående saknar en djupare redogörelse för varför kollektivtrafiken 
anses vara kvinnligt utformat.  

Vad jag har konstaterat ur denna undersökning är att det många gånger bara nämns i 
styrdokumenten att kommunen arbetar efter det nationella jämställdhetsmålet eller att kvinnor 
och män har olika rörelsemönster och reser generellt med olika färdmedel. Jag saknar ett 
större intresse hos politiker och tjänstemän att vilja utveckla kunskapen och innebörden av 
begreppen genus och jämställdhet i relation till kollektivtrafik. Genom att definiera betydelsen 
på både nationell och kommunal nivå i samband till trafik kan också tydligare riktlinjer och 
mål sättas i relation till det nationella jämställdhetsmålet. En tydligare definition och 
redogörelse skulle också underlätta planeringen. Kommunens bristande resonemang om 
jämställdhet i styrdokumenten kan vara en orsak till varför planerare saknar underlag för hur 
målen ska konkretiseras eftersom att styrdokumenten är deras planeringsunderlag. Det krävs 
ett större intresse hos politiker och tjänstemän att vilja utveckla kunskapen och vilja integrera 
jämställdhet i trafikplaneringen för att genus och jämställdhet ska kunna ta större anspråk i 
praktiken. 

5.3 Planera kollektivtrafiken efter könsuppdelad statistik i relation till forskning om 
genus och jämställdhet  
En förutsättning till att begripa sig på skillnaderna mellan kvinnor och män i trafiken är 
genom könsuppdelad statistik. En kritik finns också mot sådan statistik angående kvinnor och 
mäns resvanor då det riskeras att bli synonymt med resbehov. Transportsystemet är ur många 
vardagliga aspekter nödvändigt för att smidiga förflyttningar ska kunna ske mellan 
exempelvis jobb, utbildning och fritidsaktiviteter m.m. och behovet av att nå dessa olika 
destinationer och att använda sig av transportsystemet ska betraktas som detsamma för alla 
människor. Men hur och var förflyttningarna sker, exempelvis med vilka stopp och vilka 
färdmedelsval som görs, i samband med upplevelsen, är intressanta aspekter att studera inom 
genus- och jämställdhetsperspektivet. 

Ett genus- och jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiken ökar förståelsen för hur allmänheten 
upplever trafiksektorn. Det ökar också förståelsen för hur trafiksektorn är relaterad till andra 
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samhällsfrågor som rör jämställdhet såsom det obetalda hemarbetet eller som den ojämställda 
arbetsmarknaden. Det finns flera faktorer som påverkar och berör hur individer gör sina val av 
resor. Att studera och analysera dessa omständigheter kan vara givande för kommunen då det 
synliggöra brister och begränsningar som skulle kunna åtgärdas. Detta är i rätt riktning för 
kommunen att arbeta efter då det kan bidra till att locka fler resenärer till kollektivtrafiken.  

Inom all form av planering benämns helhetsperspektivet som en grundläggande utgångspunkt. 
Trafikplaneringen skall exempelvis planeras parallellt med stadens utformning för att 
invånare ska få bästa möjliga tillgång till staden. Den funktionsindelade staden som nämns i 
denna uppsats, har bidragit till ett större beroende av transporter eftersom att exempelvis 
bostadsområden har byggts utanför centrum där större utbud av olika samhällstjänster- och 
service finns. Ökningen av transportbehovet gör att kollektivtrafiken har möjlighet att 
attrahera fler resenärer. För att förbättra kollektivtrafiken och locka fler resenärer krävs det 
dels att attityder och värderingar om kollektivtrafiken förändras hos allmänheten men också 
dels att trafikplanerare får en större insikt om hur resan med kollektivtrafiken upplevs.  

I Örebro läns resvaneundersökning (RVU) redovisades att länets invånare har bristande 
kunskaper om kollektivtrafiken exempelvis visar undersökningen på att hälften av 
bilresenärerna i regionen tror att deras vardagliga resor inte skulle kunna ersättas med 
kollektivtrafiken. Detta indikerar på att invånarna i Örebro kommun har en bristande kunskap 
om kollektivtrafiken. Kommunen skulle kunna behöva marknadsföra eller tydliggöra hur en 
resa med kollektivtrafiken sker för att locka fler resenärer. Samtidigt som kommunen också 
behöver ta hänsyn och uppmärksamma vad orsakerna till frånvaron och den bristande 
kunskapen om kollektivtrafiken beror på.  

Som i all form av planering kräver varje enskilt fall en egen utredning. En rimlig metod att 
använda sig av vid arbetet med genus och jämställdhet i kollektivtrafiken är med hjälp av 
begreppen tyngd och avlastning i relation till kroppslighet, integritet, fragmentering och 
valmöjligheter. Enligt Friberg är detta relevanta analysverktyg att använda sig av för att 
visualisera upplevelser, erfarenheter och förväntningar av olika trafikrum. Dessa begrepp kan 
användas till flera utredningar för arbetet om hur genus och jämställdhet ska integreras i 
kollektivtrafiken. Begreppen skulle kunna vara en vägledning i kommunens 
konsekvensbeskrivning av genus och jämställdhet till varje enskilt fall. Även begreppet vita 
fläckar anses vara relevant att använda sig av för att synliggöra brister i trafikrummet. Alla 
dessa ovannämnda analysverktyg synliggör vilka normer och förväntningar samhällets 
invånare har till olika trafikrum. Dessa aspekter är viktiga för trafikplanerare att diskutera för 
att arbeta bort traditionella könsmönstren som begränsar människan i vardagen.  

Att planera ”könsneutralt” anses inte vara tillräckligt då normen (mannen) riskerar att bli 
utgångspunkten. Det finns därför risker med att planera utifrån en lättillgänglig och förtätad 
stad då det kan innebära att traditionella vanor och tankemönster består. Det övergripande 
målet som handlar om att män och kvinnor ska ha samma möjlighet till att forma samhället 
och sina egna liv kan troligtvis öka om jämställdhetsintegreringen tas på större allvar i 
planeringen.  
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6. Resultat  
Det transportpolitiska målet har i över ett decennium bedömt att jämställdhetsarbetet ska vara 
aktuellt i trafikplaneringen. Trots detta visar denna undersökning på att kunskapen om genus- 
och jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen fortfarande är bristfällig, både nationellt och för 
Örebro kommun. Detta går att konstatera då tidigare studier visar på bristande kunskap hos 
tjänstemän och politiker och även i Örebro kommuns olika styrdokument framkommer det att 
det råder oklarheter kring hur arbetet av jämställdhet i trafikplaneringen bör ske i praktiken. 
Mycket av kritiken förs mot att nationella mål och riktlinjer är svåra att byta ner på en 
lokal/kommunal nivå. Kritik har även förts mot kvinnlig avsaknad inom trafiksektorn.   
 
Med hänsyn till att Örebro kommun har skrivit under CEMR- deklarationen kan man antyda 
att de eftersträvar ett arbete mot jämställdhet. Däremot behöver intresset, kunskapen och 
resurserna öka för att underlätta kommunens konkreta arbetsgång av 
jämställdhetsintegreringen i alla beslut och processer. Många resonemang kring kommunens 
arbete av jämställdhet saknar en fullständig analys i styrdokumenten. Detta försvårar 
arbetsprocessen för kollektivtrafikplanerare eftersom att de utgår från dessa dokument.  
 
Könsbaseradstatistik om resvanor anses vara ett hjälpmedel för att belysa hur resor i samhället 
utgörs. Med hjälp av det tidsgeografiska perspektivet kan exempelvis kvinnliga och manliga 
rörelsemönster synliggöras. Viktigt är dock att inte förknippa resvanor med resbehov. Istället 
bör resvanorna studeras efter hur, var och när i relation till hur trafikrummet används och 
upplevs för att förstå varför och hur resor görs.  
 
Hur staden och olika trafikrum är utformade kan påverka människors rörelsemönster och 
färdmedelsval, trots att de är öppna och tillgängliga för alla skiljer sig ändå användandet och 
upplevelsen av olika rum mellan kvinnor och män.  
 
Att inkludera genus och jämställdhet i planeringen är gynnsamt i den bemärkelsen att 
perspektiven tar hänsyn till hur trafikrum är utformade, hur de används, hur de upplevs och 
vilka attityder som finns gentemot de olika trafikrummen. Användbara analysverktyg i 
integreringen av genus och jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen är begreppen ”tyngd” och 
”avlastning” i relation till kroppslighet, integritet, fragmentering och valmöjligheter. Enligt 
Tora Friberg är denna analysmetod ihop med ”vita fläckar” väl användbara verktyg för att 
synliggöra könsbaserade upplevelser och erfarenheter av olika resor. Genom beskrivning av 
könsbaserade upplevelser och erfarenheter kan brister åskådliggöras som i sin tur är ett gott 
hjälpmedel för vad som behöver förbättras i kollektivtrafiken.  
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