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Nätverket Jämställdhet i transportsektorn
Nätverket Jämställdhet i transportsektorn arbetar för att förverkliga riksdagens transportpolitiska
mål för jämställdhet: "Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot
kvinnors respektive mäns transportbehov. Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av
transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle". Målet med jämställdheten är aldrig att
göra eller vara lika. Det handlar om att ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter att påverka
samhället och sitt eget liv oavsett kön.
Målet om en jämställd transportsektor går
långsammare än önskat. Transportsektorn är
fortfarande 2019 inte jämställd. Beslutande organ i
politiken har fortfarande en överrepresentation av
män. Skillnader i kvinnors och mäns resande, och
de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns
värderingar i relation till transport, inkluderas inte
och tillmäts inte lika stor vikt i de beslut som fattas
för transportsektorn.
I transportplaneringen uppmärksammas
jämställdhet på olika sätt, bland annat i forskning,
som syftar till att utveckla metoder och verktyg för
jämställdhetsintegrering. Nätverket strävar i hög
grad mot att förmedla kunskap inom detta
område, men vill även nyttja nätverkets kraft och
nätverkande till att påverka samhälls-utvecklingen.
Nätverket finns genom sina medlemmar
närvarande i politiken på olika nivåer och i
arbetslivet i både privat och offentlig sektor i hela
Sverige. Under året har flera träffar anordnats på
olika platser runt om i landet för erfarenhetsutbyte.
Nätverkets webbplats, jamstalldtransport.se, har
uppdaterats regelbundet och nätverket har kommit
igång med regelbunden aktivitet på LinkedIn.
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Styrelse, revisorer och valberedning
Nätverket höll sitt årsmöte den 8 mars 2019 på Sweco i Stockholm. 16 personer närvarade,
Vid årsmötet valdes följande personer till styrelse, revisorer samt valberedning:
Hanna Wennberg, Trivector

ordförande

Nyval 1 år

Marie Pellas, Västerås stad

ledamot

Ett år kvar

Eva Lind-Båth, Cykelfrämjandet

ledamot

Ett år kvar

Katrin Lättman, Karlstads Universitet

ledamot

Ett år kvar

Katarina Svärdh, Europakorridoren

ledamot

Nyval 2 år

Sara Eriksson, Västra Götalandsregionen

ledamot

Nyval 2 år

Lisa Ström, Göteborgsregionen

ledamot

Nyval 2 år

Johanna Grant, Gröna Bilister

ersättare

Nyval 2 år

Bodil Sonesson, Cykelfrämjandet

ersättare

Nyval 2 år

Per Eneroth, Gatukontoret, Lund

revisor, sammankallande

Omval 1 år

Christina Scholten, Malmö Högskola

revisor

Nyval 1 år

Anna-Klara Ahlmer, Trivector

revisorssuppleant

Nyval 1 år

Åsa Vagland

valberedning, sammankallande Omval 1 år

Karin Svensson Smith

valberedning

Omval 1 år

Lena Levin

valberedning

Nyval 1 år

Lena Smidfeldt Rosqivst

valberedning

Nyval 1 år

Vid det konstituerande styrelsemötet den 26 mars 2019 utsågs Katarina Svärdh till vice ordförande
på 2 år. Marie Pellas till sekreterare på ett år, och Eva Lind-Båth till kassör på ett år.
Till firmatecknare utsågs ordförande Hanna Wennberg och kassör Eva Lind-Båth, vilka tecknar
firman var och en för sig.
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Sammanträden
Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden under 2019, utöver det konstituerande mötet
den 26 mars. Mötena hölls 22 jan, 12 feb, 16 maj, 25 juni, 05 sep, 26 sep, 24 okt, 27 nov och 17
dec. Styrelsen har representanter från olika delar av Sverige. Därför har främst Skype använts för
styrelsemöten. Det har fungerat mycket bra och nätverket spar resekostnader och bidrar till
minskad miljöpåverkan. Styrelsen har haft två fysiska träffar, en i Linköping (26 sep) och en i
Stockholm (16 maj).

Kommunikation
Under 2018 påbörjades ett arbete med att omarbeta och uppdatera nätverkets vision, mål och
strategier. Arbetet är komplext och har krävt flera interna avstämningar. På årsmötet 2019
förnyades majoriteten av styrelsen vilket har inneburit att arbetet med uppdaterad vision, mål och
strategier behövt ett omtag. Styrelsen har tagit vid där tidigare visionsarbete avslutades.
Nätverkets kommunikation utgår från en grafisk profil som funnits ett par år och verktyg/mallar för
nyhetsbrev, webbplats med mera som följer den grafiska profilen. Under 2019 togs fler roll-ups fram
för användning vid interna och externa event samt visitkort som presenterar nätverket och som kan
användas för exempelvis medlemsrekrytering vid externa event.
När det gäller kommunikation har styrelsen beslutat att bli närvarande och aktiva på sociala medier.
I början av 2020 lanserades därför en sida på LinkedIn. Vid årsskiftet 2019/2020 hade sidan 171
följare. Det kan vara aktuellt att även starta ett Twitter-konto längre fram, om intresse finns från
någon/några från nätverket att twittra regelbundet i nätverkets namn och intresse.

Verksamheten
För att bidra till föreningens syfte, att öka jämställdheten i transportsektorn, har nätverket bedrivit
följande verksamhet under 2019:

Nätverkande genom nätverksträffar och konferenser
Nätverket har under året anordnat 12 nätverksträffar. Nätverket har även deltagit på två
konferenser (Almedalen och Transportforum). Läs mer om detta under rubriken ”Nätverksträffar och
konferenser 2019” nedan.
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Informationsspridning och medlemshantering
Informationsspridning har skett genom e-post till nätverkets medlemmar, dels i form av nyhetsbrev
och dels i form av inbjudningar till nätverksträffar. Löpande under året har även information spridits
via nätverkets LinkedIn-sida.

Priset Årets jämställdhetsstjärna
2014 instiftade nätverket priset Årets jämställdhetsstjärna. En jämställdhetsstjärna är en enskild
person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja
jämställdheten inom transportsektorn. Förutom äran tilldelas årets jämställdhetsstjärna en
prissumma om 10 000 kronor. Juryn för Jämställdhetsstjärnan utgörs av nätverkets styrelse. För
2018 utsågs Daniel Svanfelt och Emma Paulsson vid stadsbyggnadskontoret respektive fastighetsoch gatukontoret i Malmö stad till årets jämställdhetsstjärnor.

Figur 1. 2018-års Jämställdhetsstjärnor Emma Paulsson och Daniel Svanfelt tillsammans med Charlotta
Faith-Ell (dåvarande ordförande för nätverket).
Juryn motiverar utmärkelsen med orden:
Daniel Svanfelt (Stadsbyggnadskontoret) och Emma Paulsson (Fastighets- och gatukontoret) i
Malmö stad har med stort engagemang, gedigen kunskap och pedagogisk skicklighet skapat en
medvetenhet om att jämställdhetsperspektivet behöver integreras som en naturlig del av all
verksamhet, planering och i alla projekt.
Emma och Daniel inkluderar jämställdhetsperspektivet i de projekt som verksamheterna arbetar
med och har gjort så under många år, vilket inte bara bidrar till den egna organisationens framgång,
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utan även till stadens jämställdhetsarbete och till skapandet av en mer jämställd stad. Emma och
Daniel har starkt bidragit till att planeringen och utformningen både idag och i framtiden inkluderar
ett jämställdhetsperspektiv. Ett arbete som har uppmärksammats både lokalt och i nationella
planeringssammanhang.

Webbplatsen
Webbplatsen har uppdaterats regelbundet. Bland annat har mängden information kortats av och
sidan om "förslag på litteratur" har tillfälligt dolts. Litteraturlistan håller på att uppdateras innan den
publiceras på nytt i början av 2020. Arbetet med att skapa en överskådlig och aktuell webbplats är
pågående.

Medlemmar
Nätverket hade 118 betalande medlemmar per 2019-12-31. Av dessa var 109 kvinnor och 9 män.
Alla medlemmar är över 15 år. Flest medlemmar är sjuttio- och åttiotalister. Den äldsta är född på
1930-talet och den yngsta är född 1995. Medlemmarna var fördelade på de regionala
avdelningarna som följer: Bergslagen 4 st., Göteborg 27 st., Norr 11 st., Öst 5 st., Skåne 32 st.,
Stockholm 39 st.
Antalet betalande medlemmar har över tid varierat något. Efter en nedgång till 2017 har
medlemmarna blivit fler de senaste två åren, enligt Figur 2 nedan.
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Figur 2. Figuren visar utvecklingen av antalet medlemmar i nätverket sedan 2013.
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Nätverksträffar och konferenser 2019
Katrin Lättman och Lisa Ström har under året haft det övergripande ansvaret för nätverksträffar.
Lokalgruppernas funktion och behov av stöd från styrelsen har under året diskuterats. Styrelsen har
inte landat i hur lokalgrupper och nätverksträffar lämpligen kan organiseras och genomföras
framöver, men frågan är prioriterad att hanteras under 2020 för ökad geografisk spridning i
aktivitetsgrad.

Konferenser
Nätverket deltog på Transportforum 2019 i Linköping med monter. Där diskuterades jämställd
transport med flera av besökarna till konferensen. På montern delades bland annat nomineringskort
för Årets Jämställdhetsstjärna ut. Flera medlemmar medverkade också med föredrag med
jämställdhetsfokus och som ordförande för sessioner på konferensen. Nätverkets deltog även i
Almedalen med en nätverksträff (se nedan).

Nätverksträffar

Nätverksträffar har anordnats på flera olika platser i landet, av styrelsen, nätverkets lokalgrupper
och andra medlemmar i Nätverket. Under 2019 skapades även en ny lokalgrupp, i Luleå. Där har
fyra nätverksträffar anordnats.

Nätverksträff med samtal på temat "Vad är en jämställd kollektivtrafik"
Göteborg 19 februari 2019. Medlemmar i nätverkets träffades för att diskutera frågan "vad är en
jämställd kollektivtrafik"? Avstamp togs från hur ”transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov”.

Nätverksträff i Luleå - planering av aktiviteter 2019
Luleå 17 januari. Den nya lokalgruppen i Luleå träffades för att diskutera nätverksträffar utifrån
aktiviteter, intressanta områden och föreläsningar.

Nätverksträff presentation av projektet Ungas tankar om smarta transporter, samt
boken Transportplanering i förändring
Stockholm 25 januari. Nätverket bjöd in till en träff på Tekniska nämndhuset i Stockholm. Fariba
Daryani presenterade sitt arbete i projektet Ungas tankar om smarta transporter. Charlotta FaithEll presenterade boken Transportplanering i förändring – En handbok om
jämställdhetskonsekvensbeskrivning.

Workshop om upplevd tillgänglighet i Malmö
Malmö 5 mars. En workshop med fokus på forskning av Katrin Lättman med flera på Karlstads
Universitet i samarbete med Malmö Stad. Katrin presenterade resultat från två studier i Malmö med
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fokus på tillgänglighet. Diskussioner hölls om tillgänglighet utifrån olika jämställdhetsperspektiv
samt om problematiken kring samarbeten mellan forskare och praktiker.

Årsmöte i Stockholm
Stockholm 8 mars. Nätverkets årsmöte hölls på Sweco i Stockholm på den internationella
kvinnodagen. Förutom mötet och presentation av vinnarna i Årets Jämställdhetsstjärna så
anordnades även en workshop kring Nätverkets mål och visioner.

Nätverksträff i Luleå
Luleå 13 juni. Sandra Viklund strateg inom samhällsutveckling vid Luleå kommun och Lenita
Ericson kommunalråd i Luleå presenterar SARETS, trafikstrategi för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och
Älvsbyn.

Workshop om upplevd tillgänglighet i Göteborg
Göteborg 17 september. En workshop med fokus på forskning av Katrin Lättman med flera på
Karlstads Universitet i samarbete med Malmö Stad. Katrin presenterade resultat från två studier i
Malmö med fokus på tillgänglighet. Diskussioner hölls om tillgänglighet utifrån olika
jämställdhetsperspektiv samt om problematiken kring samarbeten mellan forskare och praktiker.

Nätverksträff i Almedalen
Visby 2 juli. En nätverksträff hölls där sex medlemmar som var närvarande på Almedalen strålade
samman för att äta en glass och diskutera sina intryck från Almedalen ur bland annat ett
jämställdhetsperspektiv.

Regional utvecklingsplan och jämställdhetsperspektiv
Luleå 26 september. Kenneth Sjaunja vid Region Norrbotten presenterade den lokala
utvecklingsstrategin, med fokus på jämställdhetsperspektiv.

Teknisk nämnds roll för jämställd transport
Lund 1 oktober. På nätverksträffen som hölls i Rådhuset i Lund, diskuterades frågorna "varför ska
vi arbeta med jämställdhet i transportsektorn?", "vilken roll har du i teknisk nämnd/kontor för
jämställdheten?", "vad beror det på att en teknisk nämnds/kontors fokus på det allmänna,
könsneutrala i högre utsträckning svarar mot mäns efterfrågan och mindre mot kvinnors?", samt
"vad kan man göra för att bryta traditionen?". Träffen inleddes med föredrag av Karin SvenssonSmith och Hanna Wennberg.

Föreläsning med Ulrica Åström
Luleå 27 november. Ulrica Åström stödjer organisationer och företag i jämställdhets- och
mångfaldsfrågor föreläser om sitt arbete med fokus på jämställdhet.
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Genusglasögon och rättvisesnöre på trafiksäkerheten
Lund 28 november. Frågor om hur trafiksäkerhetssituationen ser ut för olika grupper i Sverige, inte
minst hur kvinnors och mäns utsatthet som gående och cyklister skiljer sig åt, och hur fördelningen
av trafiksäkerhetsåtgärder och medborgares synpunkter ser ut diskuterades. Träffen hölls hos
Trivector i Lund och inleddes med en presentation av resultat från ett forskningsprojekt av Hanna
Wennberg och Olivia Dahlholm. Jonna Milton höll i en workshop där resultaten diskuterades.
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Årsredovisning
Föreningens intäkter utgörs under 2019 dels av bidrag från Jämställdhetsmyndigheten, inom ramen
för deras arbete med kvinnors organisering, dels av medlemsavgifter. Nedan framgår bland annat
ett förenklat bokslut för 2019. Revisionsberättelse framgår av bilaga till denna
verksamhetsberättelse.
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Tack!
Styrelsen framför sitt tack till medlemmar och övriga deltagare vid våra nätverksträffar och
konferenser, samt för ett gott samarbete och ett aktivt deltagande i verksamheten under året.

Hanna Wennberg

Eva Lind-Båth

Ordförande
Firmatecknare

Kassör
Firmatecknare
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