Välkommen på ett webbseminarium om:

Jämställdhet i nationell
transportplan och
länstransportplanerna

”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.”
Transportpolitiska mål, Jämställdhet – en
del av funktionsmålet Tillgänglighet, enligt
beslut av Riksdagen i juni 2009.

”Startskottet för planen
sker nu. Den kommer att
få ett tydligare fokus på
klimatet, på regionförstoring, genus och
socioekonomi.”
Infrastrukturminister Tomas
Eneroth i Dagens Nyheter,
23 september 2020.

svårt

Dagens program
13.00–13.15: Inledning av nätverkets ordförande Hanna Wennberg.
13.15–13.55: Föredrag på några relevanta teman av följande experter:
• Christian Dymén, forskare Trivector
– om betydelsen av normer och jämställdhet för hållbarhetsomställningen av transportsystemet
• Christina Lindkvist, docent och biträdande professor Malmö universitet
– om regionförstoring med jämställdhetsglasögon.
• Lena Levin, forskningsledare VTI, och Aná Gil Sola, biträdande lektor Göteborgs universitet
– om sociala konsekvenser och vardagslivsperspektiv på resandet.
• Charlotta Faith-Ell, forskningsansvarig WSP och universitetslektor Mittuniversitetet
– om hur jämställdhetspolitiska mål kan omsättas i praktiken

13.55–14.25: Tolkning av inriktning och inspel till kommande plan ges av följande
representanter från politiken, forskningen och praktiken:
• Karin Svensson Smith, kommunpolitiker i Lund och tidigare riksdagspolitiker och ordförande i
Riskdagens trafikutskott.
• Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef Trivector och expert inom jämställdhet och hållbara transporter.
• Lisa Ström, regionplanerare med fokus på social hållbarhet på Göteborgsregionens kommunalförbund.

14.25–14.55: Samtal i grupper där alla har möjlighet att ge inspel.
14.55–15.00: Avslutning.

www.jamstalldtransport.se

Bra att veta…
• Ställ frågor i chatten! Vi besvarar frågor efter varje föredrag och
återkommer med svar senare för frågor som vi inte hinner med.
• Ta gärna en egen bensträckare vid datorn då och då.

• Vi spelar in webbseminariet, dock inte gruppsamtalen.
• Presentationerna kommer att skickas ut efteråt.

www.jamstalldtransport.se

Nätverkets yttrande 2017
Sammanfattning – fem vägar framåt:
1. Det behövs ett systematiskt arbete kring jämställdhet
och transporter i transportplaneringen.
2. Ett jämställdhetsscenario behöver utvecklas för att
utgöra en referens till dagens plan.
3. Jämställdhet ska integreras i planen till exempel genom
att tillämpa jämställdhetskonsekvensbeskrivning.
4. Utfallet av jämställdhetsperspektivet i planen ska följas
upp.
5. Fortsatta investeringar i forskning och innovation inom
jämställdhetsområdet.

www.jamstalldtransport.se
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Christian Dymén
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OM BETYDELSEN AV NORMER OCH JÄMSTÄLLDHET FÖR
HÅLLBARHETSOMSTÄLLNINGEN AV TRANSPORTSYSTEMET

VART TOG DET TRANSPORTEFFEKTIVA SAMHÄLLET VÄGEN?
”Förbättrade alternativ [till bilen] kan dock bara i blygsam utsträckning bidra till att minska transportsektorns
klimatutsläpp. Det beror framför allt på att vägtrafiken är så mycket större än de andra trafikslagen. Det innebär
att även en stor relativ ökning av ett annat trafikslag motsvarar en liten relativ minskning av vägtrafiken. Dessutom
är överflyttningseffekter oftast relativt små.”
►

Trafikverkets utgångspunkt är att klimatmålet nås genom
− Omfattande elektrifiering
− Ökad andel biobränsle
− Högre bränslepriser

►

Forskning visar överflyttningspotential genom samverkande åtgärder och styrmedel som innebär ökade
kostnader och längre restider för biltrafik, OCH ökade incitament att välja kollektivtrafik.

►

Den regionala och kommunala nivån har en viktig roll i transporteffektivt samhälle. Det finns en hel del forskning
som visar överflyttningspotentialen
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Ralph Buehler & John Pucher (2012) Demand for Public Transport in Germany and the USA: An Analysis of Rider Characteristics, Transport Reviews, 32:5, 541-567,
Ralph Buehler, John Pucher, Regine Gerike & Thomas Götschi (2017) Reducing car dependence in the heart of Europe: lessons from Germany, Austria, and Switzerland, Transport Reviews, 37:1, 4-28,
Alin Semenescu, Alin Gavreliuc, Paul Sârbescu,(2020) 30 Years of soft interventions to reduce car use – A systematic review and meta-analysis, Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 85, 2020,
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TEKNISK KUNSKAP

TEKNISKA MASKULINITETER
KVANTITATIVA KOSTNAD-NYTTO-BERÄKNINGAR
UPPIFRÅNPERSPEKTIV
EKONOMISK TILLVÄXT

TEKNISK INFRASTRUKTUR
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STARK NORM
TRANSPORTEFFEKTIVT SAMHÄLLE FÅR INTE PLATS I …
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Stadstrafik
med
framtidens
bilpark
© Trivector

Stadstrafik
med
dagens
bilpark

JÄMSTÄLLDHETSPOTENTIALEN
FINNS I…

Attityder och
värderingar

Makten

Normerna
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Beteendet
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MÄNNISKAN I ETT SYSTEM
SYSTEMPERSPEKTIV
OMSORG OM NATUR OCH MÄNNISKOR
MINSKAT RESANDE
LOKALT PERSPEKTIV

NEDIFRÅNPERSPEKTIV
© Trivector

SMÅSKALIGA LÖSNINGAR
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WHAT IF?

OM DET VORE JÄMSTÄLLT
SKULLE VI HA
►

Mer hållbart transportsystem – mer kollektivtrafik, cykel, mindre bil
Mer hållbart transportbeteende

Minskad klimatpåverkan

29%
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►

Regionförstoring med
jämställdhetsglasögon

Problemet

• Problemet utifrån ett feministiskt perspektiv
• Hur kan problemet kan förstås
• Varför det är ett problem
• Några exempel

Problemet utifrån ett feministiskt
perspektiv
• Betydelsen av vad som räknas som kunskap – dvs den aggregerade analysen kan
inte ta hänsyn till effekterna för enskilda grupper och individer och det är de
aggregerade analyserna som ligger till grund för den data som används i de
modeller som beräknar nyttan med de investeringar som görs (Harding 1986,
1992)
• Feministisk forskning har konsekvent ifrågasatt den kvantitativa rational choice
forskningens dominans som betydelsebärare för politikens utformning och de
investeringar som föreslås, t.ex. att människor omvandlas till flöden eller framstår
som helt frikopplade autonoma individer utan tidrumsliga och sociala bindningar
som påverkar val och möjligheter till förflyttningar (Young 2002)

Hur kan problemet kan förstås
• Dels ett diskursivt problem genom att det finns en tydlig politisk vilja som kommer till uttryck i
politiska underlag, policydokument och planeringsdokument, dels ett individuellt problem där
individen ska hantera utfallen av politiken och planeringen
• Om vi utgår från att de flesta individer ingår i sociala och tidsrumsliga strukturer som innebär olika
former av omsorgsrelationer bidrar regionförstoring till att tunna ut dessa relationer – de blir
vattniga och porösa och sköra, forskning visar t.ex. att långpendlare riskerar förhöjd risk för
skilsmässor (Sandow 2019)
• Bristande kontroll över sin tillvaro pga brister i tillförlitlighet i transportsystemet bidrar till stress och
oro (Lindqvist Scholten och Jönsson 2010)
• Bidrar till ojämställdhet och ojämlikhet – vissa grupper kan köpa sig omsorgstjänster, andra blir
sjuka

Varför det är ett problem
• Traditionella könsstereotypa mönster i hetrohushåll riskerar att
manifesteras med följd att kvinnors försörjningsförmåga sjunker och
därmed den ekonomiska tryggheten
• Det blir ett individuellt/individualiserat problem att långpendla inte
ett strukturellt, individens ansvar att hantera livssituationen (Beck
2002)
• Politiken med regionförstoring och planeringen för ökad regional
integration tar inte med jämställdhetsanalyser i förarbeten och
planeringsunderlag (Levin et al. 2016)

Några exempel
Policydokument

Intervjuer

”Det har inte varit möjligt att inom utredningstiden behandla olika
jämställdhetsfrågor tillräckligt ingående” SOU 2000:87, s 267

”Det hände någon gång att ungarna blev sjuka…då får man panik,
då hade jag en timme till nästa tåg, det var inte roligt” (Scholten
och Jönsson, 2010)

”Imperfektioner på bostadsmarknaden och inom
kommunikationssektorn, kan driva fram långväga pendling av en
omfattning som inte är samhällsekonomiskt optimal. Vid sidan av
ekonomiska effektivitetsförluster kan en sådan utveckling eventuellt
strida mot ambitioner inom jämställdhetspolitiken och andra
socioekonomiska mål.” SOU 2007:35, s. 22
”Eftersom män reser längre, tenderar de att dra mer nytta av ökade
möjligheter till längre arbetsresor. Åtgärder utformade för att bidra
till regionförstoring, däribland eventuellt höghastighetståg, kan
därför antas ha en något negativ effekt på jämställdhet…”
Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen, 2020, s.
148

”Kommer jag inte till jobbet så kommer jag inte till jobbet och då
får jag ringa och säga det…men när det hänt flera dagar i rad då
känns det inte roligt” (Scholten & Jönsson, 2010)

Källor
• Beck, U. (2002). Individualization: Institutionalized individualism and its social and political consequences (Vol.
13). Sage.
• Harding, S. G. (1986). The science question in feminism. Cornell University Press.
• Harding, S. (1992). Rethinking standpoint epistemology: What is" strong objectivity?". The Centennial
Review, 36(3), 437-470. Levin et al. 2016
• Lindqvist Scholten, C., & Jönsson, S. (2010). Påbjuden valfrihet?: om långpendlares och arbetsgivares
förhållningssätt till regionförstoringens effekter. Linnéuniversitetet, Institutionen för samhällsvetenskaper.
• Sandow, E. (2019). Til work do us part: The social fallacy of long-distance commuting. In Integrating gender
into transport planning (pp. 121-144). Palgrave Macmillan, Cham.
• SOU. (2000). Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande.
• Åström, J. (2007). SOU 2007: 035 Flyttning och pendling i Sverige. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2008.
Norstedts Juridik AB.
• Trafikverket TRV 2020/73376 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 −
2033 och 2022 − 2037
• Young, I. M. (2002). Inclusion and democracy. Oxford University press on demand.

VARDAGSLIV
I TRANSPORTPLANERINGEN

Lena Levin, forskningsledare
Mobilitet, aktörer, planering (MAP)
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ana Gil Solá, biträdande lektor
Avd. för Kulturgeografi, Inst. för Ekonomi och Samhälle
Göteborgs universitet

Inom forskningsprojektet Utveckling av metod för sociala konsekvensbedömningar för svensk transportplanering:
ett transdisciplinärt angreppssätt, finansierat av Formas.

BAKGRUND
Social hållbarhet inom transportplaneringen
▪ Vardagslivet är en viktig del av den sociala dimensionen inom
(transport)planeringen, till exempel i SKB.
▪ Social hållbarhet handlar om att sätta människan i centrum.
▪ Vi behöver en djupare förståelse för förutsättningarna för människors
förflyttningar – inte bara titta på faktiska resmönster med befintligt
transportutbud, utan även förstå varför vissa resor genomförs och
andra inte.
▪ Handlar om att se till komplexiteten av hur människor lever sina liv –
att se till vardagslivet som helhet.

VARDAGSLIV
En tidgeografisk förståelse av begreppet (Åqvist 2001, 2002)
▪ Vardagslivet är de grundläggande handlingar som genomförs varje dag
föra att upprätthålla det egna och andras liv.
▪ I centrum står individers vardagliga rutiner, aktiviteter och behov,
samt deras sociala och fysiska sammanhang.
▪ Hur vardagslivet konkret organiseras och varför: ett resultat av
kompromisser mellan individens önskemål, krav och prioriteringar att
utföra olika aktiviteter, och förutsättningar och förväntningar som
omgivningen ställer.
▪ Utspelas i ett tids- och rumsspecifikt sammanhang.

VARDAGSLIV OCH JÄMSTÄLLDHET
▪ Kvinnor och män har olika förutsättningar i vardagen, vilket påverkar
behovet av resande och hur resor genomförs: ofta olika ansvar för
hushåll, förutsättningar på arbetsmarknaden och för resande.
▪ Transportplanering är inte könsneutral – syns i könsfördelad statistik.
▪ Forskning om människors vardagsliv har också ofta varit feministisk.
▪ Obs: kvinnor och män är inte homogena grupper - intersektionalitet.
▪ Att beakta och undersöka vardagslivet som helhet utgör ett
komplement till de arbetssätt som idag är vanliga inom planeringen,
och det synliggör skillnader mellan individer och grupper av individer.

VARDAGSKARTOR
Kunskapsunderlag
om transporters roll
i vardagslivet

Fokusintervjuer
Stöd i mentala kartor
Tidsgeografiskt perspektiv

Om hur jämställdhetspolitiska mål kan
omsättas i praktiken
Charlotta Faith-Ell, WSP och MIUN

www.jämställdtransport.se

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022 − 2033 och 2022 − 2037:
”Det är svårt att bedöma på vilket sätt som
inriktningarna skulle komma att påverka
jämställdheten”
www.jämställdtransport.se

Det är ju inte direkt ett vitt fält…
Globala målen

www.jämställdtransport.se

Jämställdhetspolitiska målen

Utgångspunkter som kan användas
Jämställdhetspolitiska mål

1.

En 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.

Jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män i besluts- och
genomförandeprocesser i transportplaneringen
2.

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

Transportsystemet ska bidra till likvärdig tillgång till utbildning och arbete för
män respektive kvinnor
3. 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.

Transportsystemet ska bidra till att skapa jämn fördelning mellan män och
kvinnor avseende obetalt hem- och omsorgsarbete
www.jämställdtransport.se

Utgångspunkter som kan användas
Jämställdhetspolitiska mål

4.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Risker och rädsla att utsättas för könsrelaterat våld/brott i samband med resor och
dess negativa återverkningar på mobilitet ska undanröjas
5. Jämställd utbildning.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning,
studieval och personlig utveckling.

Transportsystemet ska bidra till att skapa samma möjligheter och villkor när det gäller
utbildning, studieval och personlig utveckling för kvinnor och män flickor och pojkar
6. Jämställd hälsa.
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas
vård och omsorg på lika villkor.

Transportsystemet ska bidra till att skapa samma förutsättningar för en god hälsa för
kvinnor och män flickor och pojkar.
www.jämställdtransport.se

Slutsats
Det går om man vill!

www.jämställdtransport.se

Webbinarium Nätverket 19 november 2020
Lena Smidfelt Rosqvist
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JÄMSTÄLLDHET I
INRIKTNINGSUNDERLAGET

Lika makt att påverka

samhället

sitt eget liv
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Lika makt att påverka
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VAD?
HUR?
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1. Problemdefinition

2. Alternativgenerering
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3. Fastställande av beslut/förslag
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Lena.smidfelt@trivector.se
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JÄMSTÄLLT OCH HÅLLBART TACK!
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Dagens program
13.00–13.15: Inledning av nätverkets ordförande Hanna Wennberg.
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14.25–14.55: Samtal i grupper där alla har möjlighet att ge inspel.
14.55–15.00: Avslutning.

www.jamstalldtransport.se

Samtal i grupper
– alla får ge inspel
• Vi delas in slumpmässigt i mindre grupper.
• Klicka på länken som finns i chatten för att
komma till vår vägg (på onlineverktyget Mural).
• Häng kvar i Zoom-mötet också så du kan prata
med din grupp!
• Välj din grupps yta i Mural. Använd
zoomverktyget nere till höger!
• Alla skriver sina inspel på post-its. Dubbelklicka
för att skapa post-its. Skriv så många du vill.
• Utse en gruppledare som skriver en summering
av gruppens samtal.
• Klockan 14.55 återsamlas vi!

Nominera Årets Jämställdhetsstjärna 2020!
Och en student till vårt nya uppsatspris!
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Gå med i nätverket via jamstalldtransport.se
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