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Förord

Ångest, ångest är min arvedel, min strupes sår, mitt hjärtas skri i världen. Så ly-
der inledningsdikten till Pär Lagerkvists diktsamling Ångest utgiven 1916. La-
gerkvists författarskap beskrivs ofta återkomma till frågan om livet och dess 
mening, men också som en kritisk röst mot samtidens våldsdiktaturer och de 
grymheter som följde i deras spår. Ett huvudtema i hans verk karaktäriseras i 
litteraturhistorien handla om kampen mellan det onda och det goda. Lager-
kvists inledningsdikt har sedan senare delen av tonåren kommit att betyda 
mycket för mig. Jag kan dock inte med säkerhet säga hur och på vilket sätt. 
 Jag tror att mina grubblerier började redan i de tidiga barnsåren. Likt 
andra barn fascinerades jag av rymden och universums oändlighet. Under 
de tidiga åren upptog denna ”oändlighet” en stor del av min tankevärld med 
följder av stundtals djup och svår ångest, som för ett barn som mig var över-
mäktig att hantera. Genom åren har ”oändligheten” ersatts av en ström av 
andra företeelser och frågor som oupphörligt påkallar uppmärksamhet. Att 
vara lagd på ett sätt där det saknas en naturlig urskillning mellan stora och 
små tankar är en smula påfrestande, och inte minst arbetsamt eftersom det 
kräver kontroll över ett ständigt tankeflöde. Klart är att de som följeslagare 
gör att jag idag skulle finna tillvaron ensam om de inte längre sällskapade 
mig. Kanske Lagerkvists ord sammanfattningsvis kan sägas ha gett mig för-
tröstan och själsfrid. Förtröstan genom att orden för mig har inneburit att 
kunna acceptera allt från livets goda erfarenheter till betydligt sämre sådana, 
vilket har tillfört en själsfrid, det vill säga från den dag då alla barriärer rase-
rades och jag liksom gav upp och lät mig besegras. I efterhand har jag insett 
att jag alltför länge hade fört ett inre krig mot en fiende som var överlägsen 
mig mentalt i det att hon ägde visshet om alla mina svagheter. Med andra 
ord, var det ett utsiktslöst krig som oavbrutet repeterades. Vad finns det för 
motståndsstrategier mot en krypskytts strategi: en som under en längre tid 
observerat sitt mål och från de mest oförutsebara situationer och på mycket 
långt avstånd, utan att upptäckas, tillintetgjorde sitt mål. Kapitulationen var 
alltså en tidsfråga men det som förvånar mig är att utgången inte var målet, 

utan att kampen i sig skulle visa sig vara en del av ”livet och dess mening”. 

5



Den ”dagen” blev en kritisk punkt i mitt liv och först då gavs verkligt ut-
rymme för frid och fred – ”livet och dess mening”. Efter år av inre strider 
var de materiella skadorna stora. Trasig och hjälplös stod jag på randen till 
vuxenlivet med en tom kappsäck. Jag sänder en varm tanke till det bistånd 
som lämnades av mina bonusföräldrar Monika och Sune Larsson och Henrik 
Svedberg för återbyggnaden. Den framtid som väntade, när de inre stridig-
heterna inte längre var ett faktum, lämnade utrymme för något nytt och 
okänt – det vill säga ett hänsynstagande och en ödmjukhet inför själs- och 
känslolivets stundtals obegripliga yttringar – och trots det, eller närmare be-
stämt genom detta, vara tillfreds med sig själv. 
 Vad har då allt detta att göra med avhandlingsskrivande, kan man fråga 
sig? Väldigt mycket skulle jag vilja hävda, men förenklat uttryckt har den 
välbekanta ångesten i olika skepnader och intensitet gjort sig smärtsamt 
påmind under hela doktorandtiden. Det eviga tillståndet av ett känsloliv i 
brand har dock varit en drivkraft under denna tid. Avhandlingsskrivandet 
har likt vindpustar skapat en eldslågornas dans. I en virvlande dans och i 
ett ständigt brus har en tyst och stilla önskan om livet som en fridfull plats 
åtråtts, där dess mening inte i förväg är utstakad, avgränsad och indränkt i 
tändvätska – en plats för kvinnor och män och flickor och pojkar att utan 
givna ramar får ge sig ut på en äventyrlig resa.  
 Mitt allra djupaste och innerligaste tack går till min handledare Eva-Ma-
ria Svensson. Med en avhandling som ett resultat för tiden som varit har du 
på det mest konkreta sätt gjort det möjligt för mig att ägna mig åt frågan 
om ”livet och dess mening”– utan dig hade det aldrig blivit en avhandling. 
Emellertid har du under lång tid funnits som stöd och inspirationskälla för 
mig och om jag inte minns fel sträcker ditt inflytande sig långt före jag blev 
antagen på forskarutbildningen, 2007. Din handledning påbörjades redan 
under jur. kandidatutbildningen, närmare bestämt på kursen Rättsveten-
skap, 2000, då jag författade uppsatsen Prostitutionslagstiftningen Ett hinder 
för jämställdheten? Det förnämligaste var att jag berikades med två hand-
ledare dig, Eva-Maria, och Håkan Gustafsson – vad skulle kunna gå fel, 
kan man undra? På rättsvetenskapskursen lades grunden för mitt genuina 
intresse för juridiken. Detta följdes av uppsatsen Grofva patroner/husbönder 
Lönskaläge med tjänstehjon från fördjupningskursen Law and Gender, 2002. 
Även när du inte var formell handledare eller kursansvarig stod din dörr 
alltid öppen för samtal, som under uppsatsskrivningen på kursen Straffpro-
cessuella tvångsmedel, 2003, och som resulterade i uppsatsen Lag (1988:688) 
om besöksförbud En redogörelse för lagändringar i lagen om besöksförbud som 
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föreslås träda i kraft 1 september, 2003 och slutligen examensuppsatsen på kur-
sen Tillämpade studier, 2003, med titeln Våldtäkt: tvång eller bristande sam-
tycke som grund för ansvar? – En diskussion om 1998 års Sexualbrottskommitténs 
utredning och resonemang. Sistnämnda skrift utgjorde inledningen till den 
debatt som än idag är lika aktuell: det vill säga frågan om ansvarsgrunden 
för om våldtäktsbestämmelsen ska vara tvång eller bristande samtycke, men 
då utifrån ett paradigmskifte som jag benämner det i uppsatsen. Sedan Sex-
ualbrottskommitténs utredning rörande val mellan nämnda ansvarsgrunder 
har ytterligare två utredningar tillkommit i samma ämne. Med en redan då 
kritisk röst riktade jag skarp kritik mot vad jag menade att kommittén i sin 
tolkning av direktivet utgick från: En reglering med bristande samtycke som 
innebär att kvinnor inte behöver protestera lika mycket som vid en reglering 
med råntvång, men att det fortfarande är hennes primära uppgift att protes-
tera, det vill säga att protesterna inte behöver vara så tydliga att de föranleder 
ett råntvång, men de behöver vara så tydliga att det bristande samtycket klart 
framgår för gärningsmannen. Det kan nämnas att jag än idag får fina kom-
mentarer för examensuppsatsen från okända men i frågan väldigt engagerade 
människor som lyckats hitta den på nätet, eftersom den som bekant blev 
prisbelönad och publicerad i Brottsoffermyndighetens skriftserie. I det har 
du en stor del! Eva-Maria, du har en fantastisk förmåga att förmedla kritik på 
ett konstruktivt och uppmuntrande sätt, som gör att man växer och utveck-
las i sitt skrivande, samtidigt som du alltid visar en ödmjukhet för mina inte 
alltför sällan obegripliga och osammanhängande tankar och funderingar. Jag 
menar att inget skiljer sig då från nu i ditt handledarskap. Under avhand-
lingsskrivandet har du tvingats lyssna i större mått och då på tankar rörande 
avhandlingsämnet men kanske i större utsträckning den strida ström av inre 
tankar och funderingar om stort som smått, som jag ständigt konfronterar 
dig med. Det saknas ord för den tacksamhet som jag känner, men jag vill 
trots det förmedla mitt innerligaste tack för att du så frikostigt och förutsätt-
ningslöst delat med dig av din kunskap, vänskap, omtanke, sinnesnärvaro, 
vägledning, generositet, intellektuella skärpa och ditt aldrig sinande tålamod 
och stöd under alla dessa år.  
 Ett varmt tack vill jag även rikta till min biträdande handledare Annika 
Rejmer. Annika, du kom som ett yrväder en augustidag in i forskningspro-
jektet och med dig hade du en bägare fylld till brädden av glädje, entusiasm 
och engagemang så att det liksom skummade över, och uppriktigt kände jag 
mig berusad och knäsvag av glädje. Vårt första möte, som enligt mina an-
teckningar ägde rum den 15 augusti 2011 mellan kl. 13.00–14.40, hade vi per 
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telefon. Förutom att jag överväldigades av dig som person har jag sedan dess 
känt att din entusiasm och ditt engagemang inte går att värja sig mot. Ditt 
sätt att vara har inneburit att jag trots stunder av maktlöshet och hopplöshet 
har fått kraft att fortsätta lite till och lite till… och ytterligare lite till. Dina 
alltid skarpa kommentarer på allt som kommit i din väg har varit ovärderliga 
för avhandlingens tillkomst. 
 Jag vill också passa på att sända en hälsning och ett tack till Svante O. 
Johansson som var min biträdande handledare under den första tiden av 
forskarutbildningen. 
 Under åren har flera synat och kommenterat manus och därigenom bi-
dragit med värdefulla kommentarer till det som skulle komma att bli en bok 
till slut. Tack Sara Stendahl som läste mitt manus till halvtidsseminariet. Ett 
särskilt tack till Annika Staaf och Håkan Gustafsson för konstruktiv kri-
tik och viktiga synpunkter och kommentarer som gavs vid slutseminariet. I 
vilken omfattning det gällde att anstränga sig insåg jag efter slutseminariet 
och det kom därför att bli en avgörande vändpunkt och påverka det slutliga 
innehållet. Många fler ansträngningar väntade och därför vill jag rikta ett all-
deles särskilt tack till Annika för att du orkat ta dig igenom manuset vid två 
tillfällen. Tack för dina skarpa, kloka och klarsynta kommentarer och kritik i 
slutskedet av arbetet. Du gjorde det föredömligt i en form som passar mig – 
det vill säga å ena sidan inga krusiduller och omskrivningar av kritiken, men 
å andra sidan är den varken mer eller mindre – den behöver inte tolkas. Jag 
är så tacksam Annika och det känns bra för mig att du vet om det. Det är så 
att jag generellt uppskattar människor som tar ansvar för det budskap som de 
önskar förmedla i det att man säger det som man verkligen menar, utan att 
enligt mitt synsätt att för bekvämlighetens skull eller något annat obegripligt 
skäl lämna över ansvaret till mottagaren att ”tolka”. 
 Boken blev omfattande och jag hade inte klarat mig utan de som tålmo-
digt och noggrant läst korrektur åt mig under den sista stressiga perioden. 
Tack Anna Wallerdal, Sebastian Wejedal, Merima Bruncevic, Moa Bladini 
och Karin Wilsson! 
 Fina Moa, till dig vill jag säga att alla stunder som vi delat och under 
sammantaget de sex skrivveckorna som vi tillbringade på Tjörn, där vi slet, 
sov, skrattade, grät, skrev och i skärselden av de existentiella frågorna, ändå 
lyckades finna varandra. Jag skulle inte vilja vara en dag utan dig som kollega 
och vän. Du har haft stor betydelse för skrivandet och med dina ord ”är jag 
dig evigt tacksam”. Det har varit få nätter där vi inte har funnits som stöd 
för varandra. Så många fler är nätterna då vi har drivit varandra till det yt-
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tersta genom glada tillrop och uppmuntran i skrivandet och när det lidit mot 
morgontimmarna har vi stupat i säng, men inte utan att först messa varandra 
och då med budskapet ”Nu ger jag upp”. 
 Karin, du som känner mig innan och utan – var skulle jag ta vägen utan 
dig! Samtalen är oändliga liksom ämnena. Förutom högljudda gapskratt 
kring minnen från våra många resor tillsammans präglas också våra samtal 
av reflektioner över livet, orättvisor och de grymheter som finns i världen 
och den ständigt återkommande frågan är: hur vi kan leva på ett ansvars-
fullt sätt? På samma sätt har ytterligare en person varit viktig för mig som 
person och för mitt välbefinnande och då utan att vara direkt kopplad till 
avhandlingsskrivandet. Tack Annika Hammarsten för att du finns och för 
att vi i snart arton år har hjälps åt med våra fina och snart vuxna pojkar, allt 
från att hämta/lämna på förskolan när de var små till att hämta dem från 
olika tillställningar på såväl dagar som nätter idag. Att få vara förälder till två 
underbara pojkar känns som en särskild förmån, men föräldraskapet utgör 
också en källa till oro för att något hemskt ska hända det käraste jag har, 
mina söner Albert och Hugo. Som det har upplysts om – det krävs ett helt 
samhälle för att uppfostra barn och jag tror att det är sant. Annika, du har 
varit en del av det samhället!
 Under hela avhandlingsskrivandet har jag haft förmånen att ha en refe-
rensgrupp bestående av Merritt Polk (GU), Christina Hjort (Trafikverket), 
June Lindahl (Boverket) och Eva Wittbom (SU) kopplad till forskningspro-
jektet. Tack för Ert engagemang och för att Ni generöst har skickat olika ma-
terial som efterfrågats under projektets olika skeden. Jag vill rikta ett särskilt 
tack till June och Eva som med omtanke uppmuntrat mig under alla dessa år. 
Eva, visst hade vi det riktigt kul i Los Angeles! Jag skrattar än idag åt minnet 
av den överdimensionerade biffen som kunde ha hållit en hel legion mätt. 
 I de mest stressade situationerna har Eva M. Johansson (Ekonomiska bib-
lioteket) och Eva Bergström (Kopiering/repro) kommit till min undsättning. 
Tack Eva för att du alltid och ständigt kommer farandes utan dröjsmål när 
EndNote har krånglat och mina källor försvunnit i referenshanteringspro-
grammet – du är alltid så vänlig och hjälpsam. Tack Eva för att du med kort 
varsel kopierat manus vid ett antal tillfällen samt spiralbundit otaliga propo-
sitioner, utredningar, direktiv, rapporter och liknande för att jag ska kunna 
hålla ordning på alla lösa papper som flyger och far.  
 Ett varmt tack också till Umeågänget vid Juridiskt forum, Umeås univer-
sitet. När det har behövts har ni med en bestämd och vänlig röst låtit mig 
förstå att det bara är att bita ihop och se till att leverera, samt att man ska ta 
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ansvar för privilegiet det innebär att med offentliga medel ägna sig åt forsk-
ning. Eva-Maria har vid något tillfälle till och med citerat dig Åsa, gällande 
någonting om att våra mammor inte lovade oss guld och gröna skogar och 
att man måste hugga ett fång med ved varje dag. Det lät hur ”bonnigt” som 
helst men jag förstod den egentliga innebörden, det vill säga att betoningen 
ligger på ”varje” dag! Andreas, det var länge sedan medlemmarna, det vill 
säga vi/du och jag, i Transportgenusrättsvetarförbundet hade ett förbunds-
möte – vi får skärpa till oss och ägna oss åt lite traditionell medlemsvård och 
varför inte lite medlemsvärvning. 
 För en trivsam arbetsplats riktas ett kollektivt tack till Juridiska institutio-
nen vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag har inte en endaste dag känt mig 
missmodig för att gå till arbetet och det beror på Er. Sen förhöjer så klart 
vissa stunder glädjen av att befinna sig på kontoret, till exempel onsdagsfi-
korna då det bjuds på smarriga dopp. Det har även, under veckans övriga 
dagar, hänt att R.P. och jag, på grund av efterfrågan, har tvingats genomföra 
en stöldturné på jakt efter sötsaker. (Kan inte avslöja vem det är, men det 
finns många gottegrisar på institutionen kan jag meddela. Jag har dock en-
dast turnerat med R.P. och i undantagsfall har jag gjort egna stötar.) Särskilt 
vill jag tacka Håkan Gustafsson för att du har lyssnat på mina bekymmer 
kring det där lömska diskursbegreppet, vilket aldrig ville inordna sig i min 
metodram. Du svarade inte alltid, men ofta något underfundigt och dessa 
samtal gav progression åt mitt arbete. Att ha rätten som ett studieobjekt är 
inte alltid enkelt. Tack Robert Påhlsson för de insiktsfulla och i någon me-
ning tröstande orden gällande att statsmakten med ett klubbslag kan rycka 
undan ”allt” för en rättsvetare. Efter cirka ett och halvt år eller var det två års 
studier avvecklades ett flertal transportmyndigheter till exempel Vägverket 
och Banverket och med dem det rättsliga regelverket avseende styrningen av 
dessa. Den gamla plan- och bygglagen visade sig vara inaktuell samt infördes 
kollektivtrafiklagen. Den där gamla schlagerdängan: ♫ ♪ ♫ Börja om från 
början, börja om på nytt Varför ska man sörja, tider som har flytt, fick för 
mig verklig betydelse.  
 Så har vi den fantastiska, fenomenala och fabulösa doktorandgruppen på 
Juridiska institutionen där inga adjektiv känns rättvisande nog och som sär-
skilt måste lyftas fram – ingen nämnd och därmed ingen glömd. Genom Er 
har avhandlingsskrivandet känts mindre ensamt och jag är särskilt tacksam 
för alla fikastunder och att jag trots tondövhet och i avsaknad av stämma fått 
vara med i gemenskapen, och att vi tillsammans tjejer måst höja våra röster 
för att höras på disputationer. Jag tror att vi snart har ett sånghäfte som kan 
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gå till tryck, eller? Till alla störtsköna doktorandkollegor (där en del av Er 
numera är doktorer) vill jag rikta mitt varmaste tack. 
 Ett innerligt tack vill jag också rikta till (min) illustratör och grafiker Lo-
visa Lesse som genom sin konstnärlighet har illustrerat omslagsbilden till 
boken och med en lyhördhet och humor fångat det som jag ville förmedla 
– en inkluderande värld samt att rätten kan påverka men också hindra jäm-
ställdhet på transportområdet. Det har gjort mig mycket glad! Genom dig 
har jag upptäckt allmogefår – och de är ju riktigt fina varelser må jag säga! 
Fint också att du lade in små finurliga detaljer och skatter i bilden som jag 
kan ägna mig åt att leta efter när allt det här är över. 
 Tack också Kjell E. Eriksson (Bokbox Förlag) för att du med din kunskap 
och skicklighet frambringat en bok som till sin form är precis allt jag kan 
önska mig och som jag i många år framöver kan vara stolt över. Kjell, glöm 
inte att skratta ofta, mycket, högt och länge!
 Att bedriva doktorandstudier kräver ekonomiskt stöd. Ett stort tack till 
VINNOVA som har finansierat större delen av doktorandtjänsten och Juri-
diska institutionen vid Göteborgs universitet som finanserat återstoden. Ett 
särskilt tack riktar jag till Emma Gretzer, som för VINNOVA:s del på ett 
utomordentligt sätt skött det administrativa. Filosofiska fakulteternas dona-
tionsnämnd har finansierat resor och vistelser vid olika nationella och inter-
nationella konferenser. Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning 
och Juridiska institutionen har finansierat tryckningen av denna bok. Vidare 
har Institutet för rättsvetenskaplig forskning lämnat ett generöst bidrag i 
slutskedet för färdigställandet av avhandlingen. Tack Anna Wahle för att du 
har administrerat och bringat ordning i ekonomin samt hjälp mig med allt 
det praktiska och i synnerhet för att du hjälpt mig orientera mig i Göteborg 
och visat mig hur jag kan förflytta mig mellan olika platser och var jag för 
stunden befinner mig. 
 Slutligen vill jag till nära och kära säga att jag är så glad att ni finns i min 
närhet. Ett särskilt tack förtjänar Britt-Marie och Allan Andersson som i 
vått och torrt, liksom dag och natt alltid ställer upp för mig och därigenom 
fått vardagen att fungera. Med värme och glädje har ni alltid och förutsätt-
ningslöst stöttat mig (oss). Tack för att ni i tid och otid har passat, hämtat, 
lämnat och skjutsat Albert och Hugo och på loven låtit Hugo få vara extra 
ledig när jag (och Tobias) inte kunnat vara lediga. Hugo älskar sin farmor 
och farfar över allt annat och så som jag ser det är grunden för att umgås 
över generationerna lagd. Som bekant, ringer han Er och undrar om han får 
komma över en stund (själv) och bara umgås. Jag är Er evigt tacksam och 
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min förhoppning är att jag en dag får återgälda allt ni har gjort för mig – 
kanske när ni behöver mig på ålderns höst. Jag bor ju i en liten Bullerby på 
landsbygden och det händer att Hugos faster Mari och farbror Peter (vilka 
tillsammans med farmor och farfar är mina närmaste grannar) också har fått 
rycka in eller bara utan anledning frågat om de får rå om Hugo en liten stund 
eller om han bara typ vill ”hänga” med kusinerna. På samma sätt har mina 
vänner Kristina och Fredrik ryckt in och gjort det möjligt för Hugo att få 
leka med sin kompis Erik när jag (och Tobias) måst arbeta på helgerna. Till 
övriga vänner – det är superfint med tjejresor, årliga middagar, parmiddagar, 
högtidsmiddagar, speedluncher och fikor, sommarträffar och allt det andra 
som vi gör återkommande. Tack, och återigen tack! Mamma, hur skulle jag 
kunna leva utan krydda i livet. Istället för ett skri har lågor stundom flammat 
upp ur strupen, men ”mammas mat” är godast, det bara är så! Dagar när jag 
känner mig ensam och rotlös tänker jag på mina älskvärda syskon Marcus, 
Marie och Sarah och tankarna på ensamhet skingras likt en stormvind i ök-
nen bort.  
 Tobias! Det har inte alltid varit enkelt att skriva avhandling som du i 
allra högsta grad fått erfara. Tack för din kärlek och din obevekliga tro på 
min förmåga och för att du tar fram de bästa sidorna hos mig. Med en varm 
och kärleksfull famn har du stöttat och tröstat mig när jag varit förtvivlad 
och funnit livet plågsamt, i stunder av otillräcklighet och maktlöshet eller av 
utmattning fallit handlöst. Din kärlek har varit en styrka för mig (alltid) och 
din omtanke och omsorg känner inga gränser. 
 Till mina älskade söner Albert och Hugo – jag hoppas att ni ska uppleva 
livet som en fridfull plats och utan begränsningar. Det finns inga ord nog för 
den kärlek jag hyser till Er. Era hyss, kloka funderingar och perspektiv över 
företeelser i livet och klingande skratt förgyller mitt liv. Ni är mitt allt! 

Falkenberg, en kväll som andra, november, 2013

Wanna Svedberg 

12



Innehåll

Förord 5

DEL 1 INLEDNING OCH BAKGRUND

1. Inledning 21
1.1 Introduktion 21
1.2 Transporternas betydelse för samhället samt transportrelaterade data om 

kvinnor och män  24
1.3 Presentation av syfte och frågeställningar 31
1.4 Tidigare forskning  32
1.5 Avgränsningar 35
1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den 

generella jämställdhetspolitiken  36
1.7 Disposition 46

2. Avhandlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkter 49
2.1 Genusrättsvetenskap som teoriram  50

2.1.1 Ett kritiskt perspektiv 50
2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext 53
2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap  59
2.1.1.3 Makt och kön 70
2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – karakteristiska regler 84
2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspektiv på samhällsplaneringen 

– som del av ett motivationssystem, vilken regleras på ett 
visst sätt  90

2.2 Genusrättsvetenskap som metodram 99
2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt transport-

system i transportpolitiska dokument med utgångspunkt i 
problemrepresentationer 102

2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga 
dokument 109

13



2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga doku-
ment med utgångspunkt från vem, vad, och hur  122

2.3 Textmaterial och urval 124

2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskällor som 
tolkningsunderlag 130

DEL 2 JÄMSTÄLLDHET I TRANSPORTPOLTIKEN

3. Ett jämställt transportsystem i tre transportpolitiska 
propositioner 137
3.1 Inledning  137
3.2 Bakgrund till jämställdhet som transportpolitiskt mål 139
3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett 

jämställt transportsystem 142
3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet ”ett jämställt transportsystem” 150

3.4.1 Som brist på en jämn representation  153
3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 

transportsystem 153
3.4.1.2 Problem i Moderna transporter 158
3.4.1.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter  165

3.4.2 Som brist på tillgänglighet på lika villkor  168
3.4.2.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 

transportsystem 168
3.4.2.2 Problem i Moderna transporter 173
3.4.2.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter 179

3.4.3 Som brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden 185
3.4.3.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 

transportsystem 185
3.4.3.2 Problem i Moderna transporter 186
3.4.3.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter 193
3.4.3.4 Jämställdhetsintegrering som lösning för samtliga 

problemrepresentationer 195

3.5 Sammanfattande kommentarer 197

14



DEL 3 JÄMSTÄLLDHET I DEN RÄTTSLIGA REGLERINGEN 
INOM TRE OMRÅDEN

4. Kollektivtrafik 211
4.1 Inledning 211
4.2 Allmänt om kollektivtrafiklagstiftningen 213
4.3 Jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen  217

4.3.1 Premisser för planering av det offentliga rummet 219
4.3.1.1 Avseende en jämn representation mellan kvinnor och 

män 224
4.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor  225
4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns 

livsbetingelser 227
4.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för den lång-

siktiga planeringen av kollektivtrafiken 230
4.3.2.1 Trafikförsörjningsprogram 231

4.3.3 Kollektivtrafikföretagen  235
4.3.4 Tillsyn över kollektivtrafiklagstiftningen  237
4.3.5 Sammanfattande kommentarer 238

4.4 Jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen med utgångspunkt från 
vad, vem och hur  244
4.4.1 Vad det är som ska utföras  246
4.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen 

förväntas att agera  251
4.4.3 Hur detta ska gå till 252
4.4.4 Sammanfattande kommentarer 253

5. Fysisk planering inom ramen för plan- och bygglagen 257
5.1 Inledning 257
5.2 Allmänt om plan- och bygglagstiftningen 260
5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen  263

5.3.1 Premisser för fysisk planering av det offentliga rummet 265
5.3.1.1 Avseende en jämn representation 269
5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor  271
5.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns 

livsbetingelser  282
5.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för den lång-

siktiga planeringen 288
5.3.2.1 Översiktsplan 289

5.3.3 Tillsyn över plan- och bygglagstiftningen 295

15



5.3.4 Sammanfattande kommentarer 299
5.4 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen med utgångspunkt från 

vad, vem och hur  308
5.4.1 Vad det är som ska utföras  309
5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen 

förväntas att agera  311
5.4.3 Hur detta ska gå till 315
5.4.4 Sammanfattande kommentarer 316

6. Fysisk planering inom ramen för sektorslagarna 321
6.1 Inledning 321
6.2 Allmänt om sektorslagarna och angränsande frågor 324
6.3 Jämställdhetsperspektiv i planeringsstadier för fysisk planering av det 

offentliga rummet 327
6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien 332
6.3.2 Jämställdhetsperspektiv under vägutredning respektive 

järnvägsutredning 339
6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive 

järnvägsplan  347
6.4 Tillsyn över sektorslagarna 351
6.5 Sammanfattande kommentarer 353
6.6 Jämställdhetsperspektiv enligt den nya ordningen från och med 

den 1 januari 2013: En sammanhållen process för fysisk planering av 
transportinfrastruktur 361

7. Styrning av myndigheter 367
7.1 Inledning 367
7.2 Allmänt om myndigheterna, den rättsliga styrningen och dess koppling 

till målet om ett jämställt transportsystem 371
7.3 Allmänt om styrdokumenten och deras funktion 373
7.4 Tolkning och tolkningsunderlag i styrdokument  376

7.4.1 Jämställdhetsperspektiv i myndighetsförordningen 378
7.4.2 Jämställdhetsperspektiv i instruktioner 381
7.4.3 Jämställdhetsperspektiv i regleringsbrev 386
7.4.4 Jämställdhetsperspektiv i förordningar som reglerar ledningens 

ansvar för intern styrning och kontroll 394
7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och 

kontroll – en fortlöpande process 400
7.5 Tillsyn och kontroll av att myndigheten fullgör sina åtaganden enligt 

styrdokumenten 406
7.6 Sammanfattande kommentarer 410

16



DEL 4 AVSLUTNING

8. Sammanfattande och avslutande analys 421
8.1 Inledning 421

8.1.1 En kort resumé av vad som avhandlats 423
8.2 Hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i de tre 

propositionerna  425
8.2.1 Vad som anses vara problem 427
8.2.2 Vad som anses vara lösningar och dess konsekvenser 434

8.2.2.1 Inskränkningar av jämställdhet 436
8.2.2.2 Jämställdhetsförståelsernas reproducerande och 

legitimerande funktion 440
8.2.2.3 Görandet av kunskap  442
8.2.2.4 Transportpolitikens syn på kvinnor och män, 

olikhetsproduktion och individrelaterade 
förklaringar  445

8.3 Om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga 
regelverket 449
8.3.1 Om sambandet mellan lagstiftningarna som hinder för 

jämställdhet 450
8.3.2 Den ”bundna” tanken – om rättens inneboende resistens för över-

föring av politikens jämställdhetsmål till det rättsliga fältet  462
8.4 Om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett 

jämställdhetsperspektiv 473
8.5 Avslutande reflektioner 478

Summary 485

Källförteckning 501

17



Förkortningar 

BKB  Barnkonsekvensbeskrivning
BVFS  Banverkets föreskrifter
JKB  Jämställdhetskonsekvensbeskrivning
KomL  Kommunallagen
MB  Miljöbalken
MKB  Miljökonsekvensbeskrivning
NRL  Naturresurslagen – lag (1987:12) om hushållning med naturresurser 

m.m. 
PBL  Plan- och bygglagen
RF  Regeringsformen
SIKA  Statens institut för kommunikationsanalys
SMART-kriterier  Specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta
SKL  Sveriges Kommuner och Landsting 
TRVFS  Trafikverkets föreskrifter
TSVFS  Trafiksäkerhetverkets föreskrifter
VVFS  Vägverkets föreskrifter

18



DEL I 

Inledning 
och bakgrund

19





1. Inledning

Mycket av maktutövningen i dagens samhällen äger rum inom bestämda 
regelsystem. […] Att förstå maktrelationer i det moderna samhället innebär 
inte minst att tolka innebörden av […] institutionaliserade ordningar. Där-
med öppnas möjligheten till ytterligare en form av maktutövning, nämligen 
makt över regelsystemen. Denna typ av makt kan definieras som möjlighe-
ten att skapa, upphäva eller ändra regler som styr människors handlande. 
Uppmärksamheten riktas därmed mot samhällets grundläggande regelsys-
tem, mot konstitutionen i vid mening.1 

1.1 Introduktion

Resor och transporter har en tydlig maktdimension, vilket en rad forsknings-
områden visar.2 Transporter är förknippade med makt, klass, världsbild, livs-
stil och värderingar.3 Rådande könsmönster visar att kvinnor och män i sam-
ma del av världen, livsfas och liknande social situation ofta har olika villkor i 
frågor om transporter i vardagen.4

1 SOU 1990:44, sid. 20. 
2 Jag behandlar detta utifrån olika disciplinära fält under teoriavsnitten i kapitel 2. 
3 Falkemark, 2006, sid. 9. 
4 I avsnitt 1.2 Transporternas betydelse för samhället samt transportrelaterade data 

om kvinnor och män som följer ger jag utifrån svenska förhållanden, en kort redo-
görelse för kvinnors och mäns resande, vilken baseras främst på statistiska uppgif-
ter i betänkandet av Jämställdhetsrådet för transporter och IT (SOU 2001:44) samt 
den senaste nationella resvaneundersökningen. Här nöjer jag mig med att påpeka 
att skillnader mellan kvinnors och mäns transporter och resor inte är specifika för 
svenska förhållanden. Samma könsmässiga mönster uppvisas i andra delar av värl-
den. Enligt Världsbankens statistiska uppgifter är det dominerande färdsättet för 
afrikanska kvinnor på landsbygden att gå till fots, bärandes på tung last på huvudet. 
Afrikanska kvinnor bär tre ton per kilometer per år mer än afrikanska män. En 
brasiliansk undersökning under perioden 2002-2003 visade att 65 % av kvinnorna 
använde allmänna kommunikationer jämfört med 42 % av männen. En studie i 
Uganda visar att kvinnor där lägger en så stor del som 28 % av sin disponibla in-
komst på allmänna kommunikationer. I Pakistan har 28 % av kvinnorna som bor 
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 Det finns ett dynamiskt samspel mellan transportsystemet och det omgi-
vande samhället som medför att transporterna får en mycket starkt struktu-
rerande effekt på andra verksamheter.5 För kvinnor och män är transporter 
en del av livsavgörande vägval kopplade till familjebildning, bostadsort, bo-
endeform och förvärvsliv.6 Ett annat sätt att uttrycka det är att frågor som rör 
transporter och resor i grunden handlar om jämställdhet, det vill säga makt 
att forma samhället och sina egna liv.7 
 Ett hållbart transportsystem anses förutsätta en samhällsplanering som 
utgår från en demokratisk process där både kvinnor och män ges möjligheter 
att delta på lika villkor.8 En viktig del i detta är den offentliga samhällspla-
neringen, som artikuleras ha ett avgörande inflytande på förutsättningarna 
för ett jämställt resande.9 Lokalisering av bostäder, arbetsplatser, service och 
centrala samhällsfunktioner påverkar på ett strukturellt plan förutsättning-
arna för samhällsplaneringen av kollektivtrafik och infrastruktur. På ett indi-
viduellt plan påverkar den samhälleliga planeringen kvinnors och mäns val 
av olika färdmedel och på så sätt organiseringen av vardagslivet, och därmed 
möjligheterna att leva jämställda liv. 
 Redan i regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet fram-
går att flera undersökningar visar att det finns tydliga skillnader mellan kvin-
nor och män beträffande färdmedelsval och attityder i transportpolitiska 
frågor samt att det råder en kraftig överrepresentation av män inom trans-
portsektorn.10 I skrivelsen fastslås, att det krävs kunskap om olika gruppers 
erfarenheter, behov och värderingar för att transportsystemet ska kunna ut-

i byar med vägförbindelser tillgång till barnmorska/hälsovård jämfört med 14 % i 
byar utan vägförbindelser. 58 % av alla förlossningar i byar med vägförbindelser 
assisteras av en utbildad barnmorska jämfört med endast 39 % av de utan väg-
förbindelser. Enligt Världsbankens beräkningar uppskattas 75 % av alla dödsfall i 
samband med förlossning och graviditet förhindras genom tillgång till hälsovård. 
Transporter och infrastruktur anses spela en central roll för tillgången till sjukhus-
vård eftersom kvinnor och deras familjer i akut behov av vård tvingas spendera 
långa tider på att ta sig fram till fots för att få vård, se http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTTRANSPORT/EXTTSR/0,,contentMDK
:21246915~menuPK:2970901~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:463716,00.
html. 

5 Svensson, 2003, sid. 225. Se vidare Prop. 1997/98:56, sid. 14. 
6 Prop. 1997/98:56, sid. 14-15.
7 Se Prop. 2005/06:155, sid. 107.
8 SOU 2001:44, sid. 43. 
9 SOU 2001:44, sid. 43. 
10 Skr. 1999/2000:24. Regeringen överlämnade regeringsskrivelsen till riksdagen den 

28 oktober 1999.
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formas så att det svarar mot de behov människor har. Vidare betonas vikten 
av att synliggöra de skillnader som finns mellan kvinnors och mäns värde-
ringar och attityder till transportsystemet.11 
 Ett särskilt råd inrättades i oktober 1999 för jämställdhetsfrågor som rör 
transport- och IT-frågor.12 Enligt direktivet skulle rådet följa såväl transport- 
som IT-området på kort och lång sikt.13 Rådet, som antog namnet Jämställd-
hetsrådet för transporter och IT (Jämit), uppmärksammade i sin utredning att 
det föreligger markanta skillnader mellan kvinnor och män både avseende 
värderingar och resmönster. Skillnaderna består bland annat i när, hur, var-
för och hur långt de reser samt att kvinnors villkor och intressen är dåligt 
företrädda vid planering, beslut och förvaltning inom transportsektorn. I 
utredningen konstaterades att i stort sett alla beslut inom denna sfär, som 
rör transportpolitiska åtgärder och prioriteringar, fattas i församlingar med 
”[…] genuin manlig dominans och därmed med manliga värderingar som 
förtecken”.14 Genom propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem, som följde på betänkandet, infördes ett för transportområdet 
särskilt transportpolitiskt jämställdhetsmål.15 Det övergripande transportpo-
litiska målet, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela lan-
det, skulle härigenom kompletteras med ett nytt, sjätte delmål, ett jämställt 
transportsystem. 
 Sammanfattningsvis innebär ovanstående att den offentliga samhällspla-
neringen utgör en grundläggande förutsättning för att främja målet om ett 
jämställt transportsystem och ett jämställt resande, men att denna inte ska 
uppfattas som neutral. Med detta menar jag att varken rätten som ett skapat 
fenomen, eller de människor som med stöd av rättsregler beslutar om ra-
mar och villkor för denna del av samhällsplaneringen, är fria från den makt-
struktur som präglas av en ojämn maktfördelning mellan könen. Utifrån 
en genusrättsvetenskaplig teori- och metodram16 riktas i denna studie upp-
märksamheten mot samhällets grundläggande maktinstitution, det vill säga 
rätten och de värden rätten uttrycker. Jag tar min utgångspunkt i det trans-

11 Skr. 1999/2000:24, sid. 57-58. 
12 Rådet inrättades på förslag i propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling 

(Prop. 1997/98:56), som antogs i juni 1998.
13 Dir. 1999:83. 
14 SOU 2001:44, sid. 43. 
15 Prop. 2001/02:20. 
16 För en närmare beskrivning av genusrättsvetenskaplig teori- och metodram, se ka-

pitel 2. 
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portpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem”. Det innebär att jag kom-
mer att studera dels om och hur det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem överförs till det rättsliga fältet inom områdena kollektiv-
trafik, fysisk planering och styrning av myndigheter, dels förutsättningarna 
för att realisera den politiska målsättningen om ett jämställt transportsys-
tem, så som det omtalas och förstås i de transportpolitiska propositionerna 
Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, Moderna transporter 
och Mål för framtidens resor och transporter.17 Eftersom rättsvetenskapen inte 
har ägnat den rättsliga reglering som har betydelse för jämställda transporter 
någon större uppmärksamhet, antas denna undersökning bidra till att fylla 
denna kunskapslucka inom rättsvetenskapen.18 

1.2 Transporternas betydelse för samhället samt 
transportrelaterade data om kvinnor och män 

För att förstå transporternas centrala roll i ett samhälle ska jag nedan med 
stora penseldrag beskriva transporter och angränsande frågor i ett vidare 
sammanhang. Även om denna översikt fokuserar på kvinnors och mäns re-
sande i vardagen menar jag att det är viktigt att förstå att frågor om resor 
och transporter är komplexa och rör stora ekonomiska värden, och att det på 
olika nivåer finns starka och ibland motstående ekonomiska och politiska in-
tressen. Därefter följer ett utsnitt av hur ”verkligheten” ser ut genom gjorda 
undersökningar som visar kvinnors och mäns resande i vardagen, värdering-
ar i transportrelaterade frågor,19 statistiska uppgifter om könsrepresentation 

17 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93. Nämnda propositioner 
kommer att undersökas i kapitel 3. 

18 Undantaget är Eva-Maria Svenssons artikel, Visionen om en jämställd transporträtt, 
från 2003 och min egen artikel från 2011, Ett decennium med ett transportpolitiskt 
mål; ett jämställt transportsystem. Utveckling, tillbakagång eller stagnation? Se även 
avsnitt 1.4 Tidigare forskning och not 65. 

19 I likhet med Jämit är jag medveten om att de statistiska uppgifter som lyfts fram 
beträffande kvinnors och mäns resmönster och värderingar riskerar att bidra till och 
förstärka föreställningar om kön. För tydlighets skull vill jag därför markera att det-
ta inte är syftet, utan att jag här vill beskriva grunden för införandet av ett för trans-
portområdet särskilt mål om jämställdhet och därigenom ge en introducerande bild 
av ämnet. Under avsnitt 3.2 Bakgrund till jämställdhet som transportpolitiskt mål 
behandlas Jämits ställningstagande avseende skrivningar av den här karaktären. 
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samt vad detta, enligt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), kan 
tänkas ha för inverkan på jämställdheten. 
 Ur ett internationellt perspektiv är frågor om transporter centrala för 
samhällsekonomin. En orsak till detta är att transportindustrin utgör en vik-
tig konkurrenskraft mellan stater.20 Till detta finns betydande investerings-
kostnader för stater för att främja en ständig utveckling och utbyggnad av 
transportinfrastrukturen. Förutom staters investeringar görs stora kapitalin-
vesteringar av privata aktörer. 
 Ur ett unionsrättsligt perspektiv har transporter, sedan Romfördraget 
trädde i kraft 1958, varit ett av de viktigaste gemensamma politiska område-
na. I ekonomiska termer sysselsätter transportsektorn idag omkring 10 miljo-
ner människor i EU och svarar för cirka 5 % av BNP. Genomsnittshushållet 
lägger 13,2 % av sin budget på transportmedel och resor, och på så sätt har 
transporttjänsternas kvalitet en direkt påverkan på människors livskvalitet.21 
Till väsentliga delar har politiken i huvudsak koncentrerats till att undan-
röja gränshinder mellan medlemsstater och därigenom bidragit till den fria 
rörligheten av människor och tillgångar. EU:s transportpolitik syftar till att 
förverkliga den inre marknaden, säkerställa en hållbar utveckling, utnyttja 
transportnätverken i Europa och att utveckla det internationella samarbetet. 
Att transportera personer och varor snabbt, effektivt och billigt utgör ett av 
gemenskapens viktigaste mål för att skapa en dynamisk ekonomi och ett 
samhälle präglat av sammanhållning. Transportpolitiken är på så sätt förbun-
den med den inre marknadens utveckling och införandet av fri konkurrens. 
Det innebär att medlemsstaterna ansvarar för den nationella transportpoli-
tiken, men är förhindrade att utfärda nationella genomförandeåtgärder som 
kan leda till en snedvriden konkurrens eller bedöms utgöra protektionistiska 
hinder. 
 I ett nationellt perspektiv ses resor och transporter som en nödvändighet 
för att samhället ska fungera. Den strukturomvandling som Sverige genom-
gått, från en industriinriktad via en tjänsteinriktad ekonomi till ett kunskaps-
baserat tjänstesamhälle, har medfört ökade behov av goda transportlösningar 
både avseende godstransporter och utvecklade persontransporter samtidigt, 
som inriktningen om en hållbar samhällsutveckling har slagits fast.22 På se-

20 Johansson, 2008. 
21 http://europa.eu/pol/trans/index_sv.htm. 
22 Prop. 2005/06:160, sid. 49 ff. 
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nare år har transportområdet23 i Sverige genomgått omfattande förändringar, 
men det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem finns fortfa-
rande kvar. Ett grundläggande argument för att målet fortfarande behövs är 
att skillnader mellan könen på transportområdet anses avspegla de skillnader 
mellan könen som finns i samhället i stort.24 Detta förhållande är något man 
från statsmakterna vill ändra på. 
 Låt mig ge några exempel på studier och statistik rörande kvinnors och 
mäns resmönster, värderingar och användning av transportsystemet. Re-
sultaten från den senaste nationella resvaneundersökningen,25 som gjordes 
för sex år sedan, visar att Sveriges befolkning år 2005 sammanlagt ägde 4,3 
miljoner bilar i trafik. Det kan i sammanhanget tilläggas att skillnaderna i 
resmönster mellan kvinnor och män består sedan den förra resvaneunder-
sökningen, enligt Trafikanalys.26 I genomsnitt finns alltså lite mer än en bil i 
trafik per hushåll.27 Vart fjärde hushåll äger dock ingen bil. Undersökningen 
visade att män i större utsträckning än kvinnor har tillgång till både körkort 
och bil. Bland män 18–84 år hade 82 % körkort och tillgång till bil, motsva-
rande siffra för kvinnor i samma ålder är 70 %.28 Samtidigt visade undersök-
ningen att endast 6 % av männen saknade körkort och levde i hushåll utan 

23 Transportområdet används som en allmän och beskrivande term av en samhälls-
sektor. Synonymt med transportområdet använder jag transportsektorn och trans-
portsystemet. Jag har utgått från den indelning av politikområden som står att finna 
i regeringens senaste jämställdhetspolitiska proposition Makt att forma samhället 
och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (Prop. 2005/06:155). Där indelas 
politiken i 48 skilda politikområden, varav transportpolitiken (PO 36) utgör ett 
av dessa. Jag är medveten om att det finns andra officiella kategoriseringar, såsom 
utgiftsområden, i statsbudgetsammanhang. 

24 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
25 Nationella resvaneundersökningar av befolkningens vardagliga förflyttningar och 

längre resor i åldern 6–84 år innebär att alla resor inom Sverige kartläggs, såväl som 
resor till och från utlandet. Den senaste resvaneundersökningen genomfördes under 
ett års tid från oktober 2005 (RES 2005–2006). Liknande undersökningar har ge-
nomförts tidigare, år 1978 och 1984, samt kontinuerligt från kvartal 2 år 1994 fram 
till och med 2001. Se Statistiska centralbyråns hemsida http://www.scb.se/Pages/
Product____10628.aspx. Pågående nationell resvaneundersökning startade 2011 och 
kommer att pågå till och med 2014. I dessa undersökningar ingår frågor som till 
exempel vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt som används och vad som 
är syftet/ärendet för resan.

26 Se Trafikanalys pressmeddelande Män reser 50 % mer i bil än kvinnor,  se  http://
www.trafa.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2012-06-18-Man-reser-50-%-mer-i-bil-
an-kvinnor/. 

27 SIKA, 2007:19, sid. 40. 
28 SIKA, 2007:19, sid. 41. 
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bil, bland kvinnor var motsvarande andel 11 %.29 En annan undersökning av 
SIKA visar att i hushåll med endast en bil har männen förtur till familjens 
bil.30 Detta eftersom män i hushåll med åtminstone två vuxna med körkort 
och endast en bil, det vill säga när det råder konkurrens, reser marginellt 
mindre som bilförare, än ensamstående män med bil. Bilinnehavet sett i ett 
könsperspektiv förklaras i nämnda undersökning med att kvinnor och män 
gör ungefär lika många resor, men män reser betydligt längre sträckor varje 
dag, eftersom de kör bil i högre utsträckning än kvinnor.31 
 I resvaneundersökningen från 2005 anges att det varje dag gjordes cirka 
200 000 resor längre än tio mil enkel resa från bostad eller fritidsbostad.32 
Av dessa var bil det dominerande färdsättet för långväga resor, som stod för 
68 % av resorna.33 Detta kan jämföras med flyg och tåg som stod för 11 % 
vardera, och buss som användes i 7 % av resorna.34 En större andel av resorna 
längre än tio mil enkel resa genomfördes av män än av kvinnor. Det kan ock-
så tilläggas att det av resvaneundersökningen framgår att typiska egenskaper 
för personer som arbetade under resa var att de var män, egenföretagare och 
i åldern 35–44 år. Av dem som arbetade under resa använde 19 % Internet, 
16 % e-post och 11 % dator (som var) uppkopplad till arbetet. Av dem som 
arbetade under resa använde en betydligt större andel män än kvinnor dessa 
tekniska möjligheter.35 En förklaring till detta kan, menar jag, bero på att 
undersökningen också visar att 23 % av befolkningen hade mobil uppkopp-
ling till Internet. Det framgår att av dessa personer fick 30 % den mobila 
uppkopplingen betald av arbetsgivare eller företag. En betydligt större andel 
män (39 %) än kvinnor (19 %) hörde till denna grupp.36

 SIKA sammanfattar att resmönstren bland annat utgörs av att kvinnor 
åker kollektivt, går eller färdas i bil som passagerare i högre utsträckning 
än män, generellt ligger kvinnors arbetsplatser närmare bostaden än mäns 
och mäns resande i högre grad än kvinnors, är förknippat till arbete, medan 
kvinnors resande innehåller en högre andel inköps- och serviceärenden än 
männens. Vidare tenderar kvinnor att i högre utsträckning än män göra 
kombinerade resor, det vill säga att fler än ett ärende uträttas. SIKA förklarar 

29 SIKA, 2007:19, sid. 41. 
30 SIKA, 2002, sid. 13. 
31 SIKA, 2002, sid. 4. 
32 SIKA, 2007:19, sid. 34. 
33 SIKA, 2007:19, sid. 34. 
34 SIKA, 2007:19, sid. 34. 
35 SIKA, 2007:19, sid. 42.
36 SIKA, 2007:19, sid. 44.
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att en stor del av skillnader i resmönster mellan kvinnor och män beror på 
skillnader i inkomst och sysselsättningsgrad. 
 I genomsnitt tillbringar män 66 minuter om dagen på resande fot och 
tillryggalägger då en sträcka på 50 km, medan kvinnor reser i genomsnitt 
58 minuter respektive 36 km per dag.37 Det betyder att män använder cirka 
10–20 % mer tid på att resa varje dag, och reser samtidigt en sträcka som är 
cirka 40 % längre.38 I undersökningen dras slutsatsen att mäns resfrekvens, 
det vill säga hur ofta de reste längre tid och sträcka, hänger samman med att 
de i högre grad är heltidsanställda och har tillgång till bil och körkort, medan 
den för kvinnor kan kopplas till att de i högre grad är deltidsanställda.39 
Förutom skillnader i förvärvsarbetstid visar undersökningen, baserat på ar-
betsmarknadsstatistik från 2001, att kvinnors anställningar är jämt fördelade 
mellan offentlig och privat sektor, medan 82 % av männen arbetar i privat 
sektor.40 Detta antas bidra till att mäns tjänsteresande, som i större utsträck-
ning förekommer inom privata sektorn, är större än kvinnors. Det medför 
också att män kommer i åtnjutande av fler arbetsrelaterade bilförmåner, till 
exempel parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen, tillgång till tjänstebil och 
möjlighet till bilavdrag, då dessa förmåner är vanligare inom den privata 
sektorn än inom den offentliga sektorn.41 Det bör också påpekas att kvin-
nor med barn reser markant mindre än män. Av Jämits utredning framgår 
att kvinnor minskar sitt resande när barnen kommer, men att män däremot 
ökar sitt resande.42 

37 SIKA, 2002, sid. 7. Jämför Jämits utredning, som bygger på SIKA:s årsbok 
2000/2001, i vilken restiden för män år 1999 visade att män i genomsnitt använder 
mer tid för resor än kvinnor, det vill säga 72,90 minuter per dag och person, medan 
kvinnor i genomsnitt reser 62,87 minuter per dag, se SOU 2001:44, sid. 45. 

38 SIKA, 2002, sid. 7. Detta resmönster tycks gälla även idag. I en nyligen utförd 
undersökning av arbetspendling ur ett genusperspektiv visar Ana Gil Solá att män i 
genomsnitt pendlar 40 % längre än vad kvinnor gör, men att de lägger ner ungefär 
lika mycket tid på att resa till och från jobbet. Tekniskt innebär det att kvinnor rör 
sig med lägre hastighet i rummet och att kvinnor har tillgång till ett mindre om-
land. Ensamstående mammor är överrepresenterade i gruppen utan tillgång till bil, 
se Gil Solá, 2013. 

39 SIKA, 2002, sid. 10. 
40 SIKA, 2002, sid. 11. 
41 SIKA, 2002, sid. 13.
42 SOU 2001:44, sid. 45. Se även nationell statistik om kvinnors och mäns tidsanvänd-

ning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I rapporten görs också en jämförelse mel-
lan kvinnors och mäns tidsanvändning under tidsperioden från 1900-talet fram till 
2010/2011, se Statistiska centralbyrån, 2012, Levnadsförhållanden Rapport 123, Nu 
för tiden: en undersökning om svenska folkets tidsanvändning år 2010/11. 
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 Som en följd av att kvinnor arbetar i traditionella kvinnodominerade yr-
ken finns det inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Emellertid fö-
rekommer inkomstskillnader mellan kvinnor och män även inom samma 
yrkeskategori.43 Trots variationer i sysselsättning och sysselsättningsgrad, 
som enligt SIKA kan förklara en del av skillnaderna i ärendefördelning och 
reslängd, visar undersökningen att även om förvärvsarbetande kvinnor och 
män med liknande inkomst jämförs, reser fortfarande män längre.44 Skill-
nader i resmönster mellan kvinnor och män antas, enligt SIKA, bero på 
skillnader i erfarenheter och vanor mellan könen när det gäller resandet.45 En 
annan förklaring är, enligt SIKA, att kvinnor ännu inte hunnit anpassa sitt 
resande till en ökad sysselsättningsgrad och ökad inkomst, vilket på sikt kan 
medföra att kvinnors och mäns resmönster kommer att närma sig varandra 
ytterligare.46 
 Skillnader mellan könen märks också när det gäller värderingar och attity-
der till resande och olika färdsätt, till exempel i frågor om miljö, trafiksäker-
het och egenskaper hos olika transportmedel. I undersökningen listas även 
typiska exempel på skillnader mellan kvinnors och mäns värderingar och 
attityder. Exempelvis visar undersökningen att kvinnor jämfört med män 
värderar miljö- och trafiksäkerhetsfrågor och bilens funktionella egenskaper 
högre, men värderar däremot bilens symbolvärde och uttryck för identitet 
lägre.47 Vidare är kvinnor mer kritiska till bilism på grund av dess negativa 
konsekvenser och uttrycker en större villighet att minska sin bilanvändning; 
därmed har de en positivare inställning till kollektivtrafik och en mindre 
negativ inställning till styrmedel som syftar till att minska biltrafik.48 Enligt 
SIKA kan skillnaderna i värderingar till viss del antas bero på erfarenheter 
och vanor när det gäller resandet, och att det då ligger närmare till hands 
”[…] att inta en positiv attityd till det man känner till och kanske dessutom 
är hänvisad till, samtidigt som det är vanligt med en skeptisk attityd till 
sådant man inte har så stor erfarenhet av”.49 Denna tolkning skulle, enligt 
SIKA, även förklara de till synes motstridiga resultaten att kvinnor generellt 
har en mera positiv inställning till kollektivtrafik, samtidigt som de uppger 
att de känner en större otrygghet när de använder sådana färdmedel. En 

43 SIKA, 2002, sid. 11. 
44 SIKA, 2002, sid. 12.
45 SIKA, 2002, sid. 16.
46 SIKA, 2002, sid. 16.
47 SIKA, 2002, sid. 17.
48 SIKA, 2002, sid. 17.
49 SIKA, 2002, sid. 17. 
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annan tänkbar tolkning kan, enligt SIKA, vara att orsakssambandet är det 
omvända, det vill säga att mäns och kvinnors värderingar i grunden är olika 
och att dessa skillnader avspeglar sig i resmönstren. SIKA konstaterar att 
sådan kunskap är viktig för att kunna bedöma olika åtgärders betydelse ur 
jämställdhetssynpunkt, men menar att det av undersökningarna inte går att 
utläsa vilken tolkning som är den ”riktiga”.50 
 Som nämndes i kapitlets inledande avsnitt är män överrepresenterade i 
transportsammanhang. I Jämits utredning redovisades vid införandet av det 
transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” år 2001 att det vid 
dåvarande tidpunkt inte fanns någon kvinna inom Vägverkets ledning. I 
Banverkets ledning fanns 92 % män och 8 % kvinnor. Liknande siffror gällde 
i Luftfartsverkets ledning, 93 % män och 7 % kvinnor. Fördelningen i Sjö-
fartsverkets ledning var 73 % män och 27 % kvinnor. Av samtliga 55 verkstäl-
lande direktörer inom länstrafikhuvudmän, primärkommunala trafikhuvud-
män och trafikhuvudmännens dotterbolag var fem kvinnor år 2000. 
 Vidare framgår av utredningen att det inom trafiksektorn finns en tydlig 
segregering i både fråga om yrke och position. Kvinnor fanns inom om-
rådena information, ekonomi och administration, medan mansdominerade 
yrken är reparatörer, lokförare, lotsar och transportplanerare.51 De inflytel-
serika bransch- och intresseorganisationerna företräds i princip bara av män. 
I de 21 största branschorganisationerna, till exempel Motormännen, Bilin-
dustriföreningen eller Vägföreningen, finns inte en enda kvinna som ordfö-
rande, och endast två kvinnor som verkställande direktörer.52 
 I Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen, 10 år efter att 
det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem infördes, har 
kvinnors andel i vissa av transportmyndigheternas styrelser och lednings-
grupper ökat avsevärt fram till år 2011, vilket framgår av sammanställningen 
i rapporten.53 I Sjöfartsverkets styrelse råder en jämn könsfördelning, medan 
det i ledningsgrupper finns 44 % kvinnor och 56 % män. Samma jämna 
könsfördelning råder i Transportstyrelsens styrelse, i ledningsgrupperna finns 
46 % kvinnor och 54 % män. I Trafikverkets styrelse finns 33 % kvinnor och 
67 % män, i ledningsgrupper är 40 % kvinnor och 60 % män. Luftfartsver-
ket har en jämn könsfördelning i styrelsen, men i ledningsgrupper är 31 % 
kvinnor och 61 % män. I Trafikanalys, som styrs av ett vetenskapligt råd, är 

50 SIKA, 2002, sid. 17. 
51 SOU 2001:44, sid. 75.
52 SOU 2001:44, sid. 75. 
53 Trafikanalys Rapport 2012:4, sid. 73. 
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33 % kvinnor och 67 % män i rådet, men i ledningsgrupper råder en jämn 
könsfördelning. 
 Sammanfattningsvis kan det konstateras att transporter för såväl samhälle 
som individer är ”livsnödvändiga”. Det som sagts är att det finns skillnader 
mellan könen och att detta är ett uttryck för ojämställdhet, samt att det ver-
kar reproducerande på jämställdhet. 

1.3 Presentation av syfte och frågeställningar

Denna avhandlings övergripande syfte är att analysera hur man med rätten 
som styrmedel kan främja jämställdhet och transportpolitikens mål om ett 
jämställt transportsystem.54 I syftet ingår dels att undersöka om ambitio-
nerna följs och att pröva de rättsliga förutsättningarna för att realisera den 
politiska målsättningen om ett jämställt transportsystem, dels att synliggöra 
de värden som ligger till grund för att reglera på ett visst vis, liksom va-
let att inte reglera. Ambitionen med denna studie kan därför beskrivas som 
ett emancipatoriskt kunskapsintresse, där syftet med kunskapen är att upp-
märksamma och synliggöra det transportpolitiska jämställdhetsmålet för att 
kunna åstadkomma en förändring. För att uppnå det övergripande syftet 
kommer de resultat som fås utifrån följande frågeställningar att analyseras 
i kapitel 8 med utgångspunkt i en genusrättsvetenskaplig teoriram, det vill 
säga utifrån en genusrättsvetenskaplig ansats.55 Mer specifikt kommer jag att 
besvara frågeställningar som följer:

1. Hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i de tre proposi-
tionerna: Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (Prop. 
2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för 
framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93).56 

54 I likhet med Gunnarsson och Svensson avser jag med det förenklade begreppet 
rätten ”[…] en process där föreställningar om vad rätten är uttrycks, kommuniceras 
och praktiseras i ett konkret sammanhang, som kan vara verkligt eller fiktivt”. Se 
Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 105.

55 Genusrättsvetenskaplig ansats som metod, och som används för analysen i ka-
pitel 8 kommer att behandlas nedan under avsnitt 2.2 Genusrättsvetenskap som 
metodram. 

56 Denna fråga undersöks i kapitel 3.
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Genom att de transportpolitiska propositionerna har antagits av riksdagen 
ses de transportpolitiska målen som ett officiellt uttryck för vilka priorite-
ringar och målsättningar som ska gälla på transportområdet. Således upp-
märksammar jag med formuleringen ”omtalas och förstås” inte enskilda 
aktörer som varit inblandade i propositionstexten. Jag utgår från att det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem är allvarligt menat 
och i den meningen menar jag att de uttryckta ambitionerna med målet bör 
synas i rätten. 

2. Om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga regel-
verket57 inom de områden som, i de transportpolitiska propositionerna 
som behandlades under fråga ett, utpekas som centrala för transport-
politisk måluppfyllelse.58 

3. Om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställd-
hetsperspektiv inom de regelverk vars områden, i de transportpolitiska 
propositionerna som behandlades under fråga ett, utpekas som cen-
trala för transportpolitisk måluppfyllelse.59

1.4 Tidigare forskning 

Den transporträttsliga forskningen i Sverige har inte ägnat kön något stör-
re intresse.60 Detsamma gäller utländsk transporträttslig forskning. Enligt 
Svante O. Johansson är innebörden av begreppet transporträtt, liksom trans-

57 Med regelverk åsyftas den reglering som finns för att styra de områden som i pro-
positionstexterna utpekas som viktiga för att uppnå målet ”ett jämställt transport-
system”. Områdena som åsyftas är kollektivtrafik, fysisk planering och styrning av 
myndigheter.

58 Denna fråga undersöks i kapitel 4, 5, 6 och 7. 
59 Denna fråga undersöks i kapitel 4 och 5. 
60 Detsamma gäller det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. 

Medialt har den uppmärksamhet som ägnats målet i huvudsak behandlat änd-
ringen i vägmärkesförordningen 2008, då Fru Gårman (jämte Herr Gårman) in-
fördes, se förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90). I mediala 
sammanhang, se Svenska Dagbladet, http://www.svd.se/nyheter/inrikes/har-ar-fru-
garman_1798975.svd och Expressen, http://www.expressen.se/motor/fru-garman-
stegar-over-overgangsstallet/. På senare tid uppmärksammar media att det före-
kommit fel skyltar av Fru Gårman i Uppsala, där hon anses vara för storbystad, 
se Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14412261.ab och Väster-
bottens-Kuriren, http://www.vk.se/581694/for-yppig-fru-garman-i-uppsala. Detta 
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porträttsliga principer, inte helt klarlagd.61 Svårigheten med att försöka rama 
in transporträtten sammanhänger med den traditionella indelningen av olika 
rättsområden som för närvarande råder inom rättsvetenskapen.62 
 Inom transporträtten råder en oklar indelning. Denna utgår dels från vil-
ket transportslag som används, dels vad som transporteras, gods eller per-
soner. Av det följer att transporter innefattar minst fyra olika transportslag, 
det vill säga sjö-, järnvägs-, flyg- och vägtransporter. Dessa fyra transportslag 
regleras i sex regelkomplex vilka är Sjö, Järnväg, Flyg, Väg, Inlands vattenvä-
gar och Kombinerade transporter. Regelkomplexen i sin tur kan delas upp 
i nationella och internationella regler. Till den senare hör internationella 
konventioner, vilka i ännu lägre grad än nationell lagstiftning följer en klar 
och tydlig struktur.63 Den rättsliga regleringen är i stora delar privaträtts-
lig. Den reglering som finns fokuserar på avtalet,64 det vill säga förhållandet 
mellan parter och mellan stater. Det är rättsregler som i huvudsak reglerar 
ansvaret för till exempel skada på person och gods under transport, dröjsmål 
vid utebliven transport, transportavtal, transportdokument, kredit- och sä-
kerhetsfrågor et cetera. Andra frågor, till exempel de rörande trafiktillstånd 
och trafikregler, har däremot ansetts tillhöra offentligrätten. Sak- och per-
sonskador som uppstår i trafiken omfattas av försäkringsrätten. Transporträt-
ten har inte heller varit föremål för genusrättsvetenskapliga studier, annat än 
undantagsvis.65 

behandlas även under avsnitt 3.4.3.2.1 Lösningar i Moderna transporter, se även not 
675. 

61 Johansson, 2008, sid. 28-29.
62 Ett betydligt vidare uttryck är ”reglering av transportområdet”. Filip Bladini menar 

att regleringen är komplex, eftersom sambanden och följdeffekterna av regleringen 
är otaliga. Bladini räknar upp en mängd områden som i vid mening faller inom reg-
lering av transportområdet, till exempel fysisk planering av vägar, bebyggelse, kol-
lektivtrafik, rekreationsområden et cetera. Vidare hör trafiksäkerhetsfrågorna, som 
även inkluderar teknisk standardisering av fordon till området, där det senare inne-
fattar miljöstandardiseringar till exempel i form av utsläppskrav eller av reglering av 
miljöfarliga transporter. Sammanhängande områden till dessa är fordonskontroll, 
försäkringsplikt, registrerings- och tillståndsfrågor, fordons- och vägtrafikskatter 
med flera. I ett näringsverksamhetsperspektiv ingår bolagsskatter, arbetstidsregler 
och konkurrensneutralitet mellan olika transportslag. Utöver dessa tar Bladini även 
upp handelspolitiken som en del av transportregleringen, se Bladini, 2003, sid. 21. 

63 Johansson, 2008, sid. 29.
64 Se till exempel Steneby, 1981; Johansson, 2008; Johansson, 2001. 
65 Svensson, 2003; Svedberg, 2011. Därutöver kan Andreas Petterssons avhandlings-

projekt nämnas. Pettersons undersökning har inte ett uttalat könsperspektiv men 
i sin studie om funktionshinder och normativa strukturer i de skandinaviska väl-
färdsstaternas lagstiftning utgår han bland annat från genusrättsvetenskapliga 

33



 Går man utanför rättsvetenskaplig forskning finns det betydligt fler 
studier med varierande fokus. I väsentliga avseenden baseras den kunskap 
som finns på statistik och empirisk forskning från flera olika akademiska 
discipliner, främst inom ämnesområdena arkitektur, humanekologi och 
kulturgeografi, där transporter och resor inom angivna områden har ana-
lyserats ur ett genusperspektiv. Studierna behandlar i huvudsak stads- och 
samhällsplanering ur ett genusperspektiv samt skillnader mellan kvinnors 
och mäns resmönster, värderingar och attityder.66 Sedan slutet av 1990-talet 
har forskningen inriktats på rädsla och otrygghet och hur manliga normer 
format olika stadsmiljöer som påverkar upplevelsen, men även att dessa upp-
levs olika. Bland annat uppmärksammas vikten av att arbeta för skapandet 
av ett offentligt rum som kan utnyttjas på lika villkor av kvinnor och män.67 
Det bör tilläggas att det även finns utländsk forskning inom nämnda veten-
skapsområden. Denna har däremot inte använts i någon större utsträckning 
i denna studie.68

 Vidare finns det tillgång till olika branschundersökningar inom kollektiv-
trafiken, forskning som presenteras i statliga offentliga utredningar,69 samt 
forskarrapporter och utredningar utgivna av myndigheter.70 Betänkande 
Jämställdhet – transporter och IT från 2001 av Jämställdhetsrådet för transporter 
och IT (Jämit),71 är det enskilt mest centrala transportpolitiska dokumentet 
av statliga offentliga utredningar på transportområdet. Jämställdhetsrådets 
betänkande innehöll både en utredning rörande jämställdhetsfrågor inom 

utgångspunkter, se Pettersson, Out and About in the Welfare State – The Rights to 
Transportation in Everyday Life for People with Disabilities in Sweden, Denmark and 
Norway (avhandlingsprojekt), Juridiskt forum vid Umeå universitet. 

66 Det finns flera författare inom de olika disciplinerna som med varierande fokus 
behandlar resor och transporter utifrån ett genusperspektiv. För att nämna några av 
dessa se Friberg, Brusman och Nilsson, 2004; Friberg, 2006; Friberg och Larsson, 
2002; Krantz, 1999; Polk, 2001; Gil Solá, 2009; Larsson och Jalakas, 2008. 

67 Se till exempel Listerborn, 2002; Jordansson, 2005 (SOU 2005:66); Waldos, 2002. 
68 Detta har sin främsta förklaring i valet av vardagslivsperspektiv, se avsnitt 2.1.1.1 Var-

dagslivsperspektiv i en rättslig kontext, samt de avgränsningar som gjorts, se avsnitt 
1.5 Avgränsningar. 

69 Bland dessa är Jämits slutbetänkande det mest centrala, se SOU 2001:44. Se även 
Jämits delbetänkanden SOU 2000:58 och SOU 2001:43.

70 Bland dessa är Viveca Berntssons rapport Hela samhället, som tagits fram på upp-
drag av Boverket, särskilt betydelsefull i frågor om jämställdhetsaspekter på fysisk 
samhällsplanering och byggd miljö. Se Berntsson, 1996 (Boverkets rapport 1996:4, 
del 1 av 2). En nyligen utgiven rapport om äldre kvinnors och mäns vardagliga resor 
i kollektivtrafiken, som en egen resenärskategori, utkom 2011, se Berg och Levin, 
2011. 

71 SOU 2001:44. 

34



IT- och transportområdet och en forskningsöversikt fram till 2001. De forsk-
ningsresultat som presenterades i utredningen utgjorde sedermera kunskaps-
grund för förslaget om införande av ett sjätte delmål för transportpolitiken 
om ”ett jämställt transportsystem”.72 Delmålet infördes genom propositio-
nen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.73 
 Av genomgången ovan kan man konstatera att det finns åtskillig empirisk 
forskning, där resor och transporter belyses ur ett genusteoretiskt perspek-
tiv. Det genusteoretiska perspektivet kan däremot inte påstås ha genomsyrat 
det rättsvetenskapliga fältet. Det saknas således kunskap avseende frågan om 
och i så fall hur målet ”ett jämställt transportsystem” har överförts till det 
rättsliga fältet, där sambandet mellan å ena sidan juridik och politik, å andra 
sidan juridik och samhälle uppmärksammas. Med stöd av empiriskt inriktad 
forskning kan en genusrättsvetenskaplig studie enligt min uppfattning bidra 
till att fylla kunskapsluckor avseende hinder och möjligheter för att nå målet 
om ett jämställt transportsystem. Den empiriska forskningen bidrar med 
kunskap som det med en traditionellt rättsdogmatisk ansats bortses från i 
analyser av rätten. Min egen behandling av frågan innebär inte en abstrak-
tion som för tanken bort från verkligheten och därmed möjligheten att förstå 
det liv som kvinnor och män lever. Abstraktionen som jag uppfattar det är 
rätten som fenomen, med vilken vi reglerar mänsklig samvaro. 

1.5 Avgränsningar

Fokus på jämställdhet motiveras av det enkla skälet att jag utgår från de 
nationella transportpolitiska målen, närmare bestämt målet om ett jäm-
ställt transportsystem. I de transportpolitiska dokumenten behandlar må-
let uteslutande relationen mellan kvinnor och män.74 Undersökningen av 

72 SOU 2001:44.
73 Prop. 2001/02:20. Det bör redan här påpekas att Jämit i sitt slutbetänkande redo-

visar en mängd förslag till åtgärder inom olika områden i syfte att uppnå ett mer 
jämställt samhälle mellan kvinnor och män inom områdena transport och IT, men 
endast förslaget på delmålet ”ett jämställt transportsystem” togs upp i ovannämnda 
proposition. 

74 Det utesluter inte att det kan finnas andra underliggande samhälleliga (däribland 
rättsliga) strukturer som gör att människor inte har lika förutsättningar och möj-
ligheter att nyttja transportsystemet eller välja transportmedel på jämlika villkor, 
det vill säga oberoende kön. Exempel på villkor som kan ha betydelse i fråga om 
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den rättsliga regleringen avser den nationella lagstiftningen, i likhet med de 
transportpolitiska målen. Det hindrar naturligtvis inte att den nationella lag-
stiftningen i sin tur kan baseras på EU-förordningar eller direktiv. 
 I ett tidsperspektiv tar avhandlingen avstamp vid tidpunkten då det trans-
portpolitiska målet om ett jämställt transportsystem infördes, 2001, vilket 
har varit bestämmande för urvalet av texterna som undersöks.75 Utöver de 
avgränsningar som följer av vardagslivsperspektivet76 finns det anledning att 
även kommentera de geografiska aspekterna. De transportpolitiska målen, 
däribland ett jämställt transportsystem, gäller hela transportsystemet och 
alla delar av Sverige. Det är inte särskilt svårt att föreställa sig att res- och 
transportmöjligheter varierar kraftigt i landets olika delar beroende på geo-
grafiska förutsättningar, till exempel avstånd och bosättningsmönster, skill-
nader mellan tätortens och landsbygdens transportmöjligheter et cetera, 
vilket poängteras i transportpolitiken. När det kommer till den rättsliga reg-
leringen är denna detta till trots generell i sin utformning, vilket innebär att 
lagstiftningen inte gör någon skillnad mellan res- och transportmöjligheter 
i landets olika delar. Hur detta påverkar jämställdheten ägnas dock ingen 
uppmärksamhet. 

1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att 
uppnå den generella jämställdhetspolitiken 

Jämställdhetspolitiken utgör ett tvärsektoriellt politikområde77 vilket inne-
bär att de övergripande jämställdhetspolitiska målen spänner över alla andra 
politikområden. Mot denna bakgrund kan det tyckas onödigt att införa ett 
på transportområdet särskilt jämställdhetsmål. Som rubriken antyder foku-
serar detta avsnitt på den generella jämställdhetspolitiken. Framställningen 
är till viss del deskriptiv i det att jag försöker beskriva det transportpolitiska 
målet om ett jämställt transportsystem i ett bredare sammanhang, det vill 

transporter, är skillnader i inkomst/utbildning, samhällsklass, landsbygd/stad, na-
tionellt/globalt med flera. Jämför exempelvis Waldo, 2002. 

75 Närmare om textmaterial och urval, se avsnitt 2.3 Textmaterial och urval.
76 För en närmare genomgång av vardagslivsperspektiv i rätten, se avsnitt 2.1.1.1 Var-

dagslivsperspektiv i en rättslig kontext.
77 Exempel på andra tvärsektoriella politikområden är integrationspolitik, handikap-

politik, barn- och ungdomspolitik och miljöpolitik, se SOU 2005:66, sid. 438.
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säga att det utgör ett led i den generella jämställdhetspolitiken.78 Syftet med 
detta avsnitt är att underlätta läsningen av analyserna, men också ge en ökad 
förståelse för kopplingen mellan transportpolitikens jämställdhetsmål och de 
generella jämställdhetspolitiska målen. Transportpolitiken kan inte ses isole-
rat från jämställdhetspolitiken. Enkelt uttryckt syftar inte det transportpoli-
tiska målet om ett jämställt transportsystem till att uppnå jämställdhet inom 
en avgränsad samhällssektor, utan ska ses i en vidare kontext. Det betyder 
att jämställdhetspolitiken har sitt genomförande inom en mängd andra po-
litikområden, däribland transportpolitiken.79 På ett strukturellt plan hand-
lar organisering och planering av resor och transporter om makt att forma 
samhället och sina egna liv. På ett individplan ingår resor och transporter i 
organiseringen av vardagen, som i hög grad påverkar möjligheterna för kvin-
nor och män att leva jämställda liv. 
 I litteraturen förekommer olika uppgifter om vilket år begreppet jäm-
ställdhet introducerades i politiken och när det officiella jämställdhetsarbe-
tet tog fart. Det framstår dock klart att den officiella jämställdhetsdebatten 
under 1970-talet var mycket intensiv.80 Jämställdhet som ett politiskt mål 
och som politikområde anses ha fått sitt egentliga genombrott genom Olof 
Palmes tal vid det Socialdemokratiska kvinnoförbundets kongress 1972.81 En 
delegation för jämställdhet inrättades 1972. Vidare inrättades ett antal nya 
organ inom förvaltningen under 1970-talet. Vid denna tidpunkt förklarades 
ojämställdhet framför allt handla om attityder och om att förändra dessa, 
det vill säga inte om makt, enligt Gunnarsson och Svensson.82 De menar att 
den vid tidpunkten rådande jämställdhetspolitiken utgick från en uppfatt-
ning om att ”[l]ikhet mellan könen skulle uppnås med hjälp av kvinnors 
anpassning till ett typiskt manligt levnadssätt och inte tvärtom […]”.83 Den 
politiska uppfattningen utgick från två normer i fråga om synen på arbete 
och barn. Å ena sidan ansågs kvinnor enligt ”valfrihetsnormen” ha rätt att 
välja mellan hem- och förvärvsarbete och därigenom skulle fäder öka sitt 

78 För en mer utförlig beskrivning av jämställdhetens historiska process som ett po-
litikområde, samt dess internationella förankring, se Gunnarsson och Svensson, 
2009, sid. 33-61 och ur ett internationellt perspektiv, se Kouvo, 2004. 

79 SOU 2005:66, sid. 438. 
80 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 45. Se även Westerhäll-Gisselsson, 1979, sid. 

16; Hirdman, 2010, sid. 175 ff. I Regeringsformen infördes 1976 målet om lika rät-
tigheter mellan kvinnor och män, se Freidenvall, 2007, och SOU 2007:67, sid. 30. 

81 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 45.
82 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 45.
83 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 44. 
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ansvar för hemarbete i motsvarande mån som mödrar yrkesarbetade. Å andra 
sidan fanns ”jämlikhetsnormen” som i huvudsak betonar att alla vuxna indi-
vider ska kunna försörja sig själv.84 Det politiska mottot vilket de föreslagna 
reformerna utgick från, var att kvinnor genom arbetet skulle bli jämställda 
med män. Även om jämställdhet urskiljdes från den generella jämlikheten 
påpekades det redan då, att jämställdhet inte kunde ses isolerat från annan 
politik utan att jämställdhetsperspektivet skulle genomsyra all politik och 
ingå i den politiska målsättningen om social utjämning i samhället.85 Det 
skulle ske genom målmedvetna och samordnade insatser. 
 Först på 1990-talet formulerades jämställdhet som en fråga om ojämnt 
fördelad makt. Genom Maktutredningens huvudrapport Demokrati och makt 
i Sverige fick jämställdhet som en fråga om makt en teoretisk och politisk 
förankring.86 I utredningen utvecklade Yvonne Hirdman teorin om genus-
systemet som förklarar den ojämna maktrelationen mellan kvinnor och män 
som en fråga av strukturell karaktär, vilken slår igenom på såväl individnivå 
som samhällsnivå.87 
 Genom proposition Delad makt – delat ansvar,88 som följde på betänkan-
det breddades jämställdhetspolitiken, samt kom att omfatta nya frågor. Den 
politiska ambitionen gick från att ändra attityder till att förändra såväl for-
mella som informella strukturer i samhället, som på olika sätt upprätthåller 
den ojämna maktfördelningen mellan könen. Det bör i sammanhanget un-
derstrykas att dåvarande jämställdhetspolitiska mål, liksom nuvarande mål, 
utgår från teorin om genussystemet. I nämnda proposition infördes som en 
övergripande strategi jämställdhetsintegrering för att genomföra jämställd-
hetspolitiken89. Strategin motiverades och formulerades på följande sätt: 

84 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 43-44. 
85 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 46.
86 Se SOU 1990:44 och Dir. 1985:36. 
87 En teoretisk utgångspunkt i denna studie är Hirdmans teori om makt och kön, 

vilken jag utvecklar under avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön. 
88 Prop. 1993/94:177.
89 Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken formulerades då vara att kvin-

nor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla 
väsentliga områden i livet, se Prop. 1993/94:147, sid. 15. Till det övergripande målet 
formulerades sex delmål; (1) en jämn fördelning av makt och inflytande mellan 
kvinnor och män, (2) samma möjligheter för kvinnor och män till ekonomiskt 
oberoende, (3) lika villkor och förutsättningar för kvinnor och män i fråga om fö-
retagande, arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter 
i arbetet, (4) lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och män, till utbildning 
och samma möjligheter att utveckla personliga ambitioner, intressen och talanger, 
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För att uppnå ett jämställt samhälle måste med andra ord ett jämställdhetsper-
spektiv läggas på alla politikområden. Det innebär att förslag och beslut måste 
analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att klarlägga möjliga konsekven-
ser för kvinnor respektive män. Det gäller särskilt inom utbildnings-, arbets-
marknads-, närings- och socialpolitiken samt inom den ekonomiska politiken. 
Det gäller därvid i synnerhet strukturförändringar i samhället. Jämställdhets-
arbetet måste bedrivas inom varje politikområde och insatser huvudsakligen 
göras inom ramen för berörda organs ordinarie verksamhet. Även speciella 
satsningar behövs emellertid för att driva på utvecklingen i önskad riktning.90 

Av uttalandet framgår att jämställdhetsintegrering ställer krav på att förslag 
och beslut i transportpolitiken ska analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Att det uttryckligen anges att sådana analyser ska tas fram inom ”berörda 
organs ordinarie verksamhet” innebär att jämställdhetsanalyser inte ska be-
traktas som en sidoordnad eller frivillig uppgift. 
 Efter Maktutredningens huvudrapport har makt och demokrati varit 
föremål för ytterligare utredningar till exempel i Kvinnomaktutredningen, 
Ty makten är din … Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda 
Sverige.91 I utredningen konstaterades med kommitténs ord ”förenklat och 
tillspetsat”,92 att Sverige inte är ett jämställt land, att arbetslivet inte fungerar 
rationellt, att könskvotering är vanligt, att män är som korkar – de flyter all-
tid upp, att det är bättre att satsa på könsbyte än utbildning samt att offentlig 
sektor exploaterar kvinnor. 

(5) samma ansvar för kvinnor och män för arbetet med hem och barn och (6) frihet 
från sexualiserat (könsrelaterat) våld, se Prop. 1993/94:147, sid. 17. 

90 Prop. 1993/94:147, sid. 17-18. 
91 Se SOU 1998:6 och Dir. 1994:102. Det bör även påpekas att det till Kvinnomakt-

utredningens huvudbetänkande har kommittén överlämnat tretton volymer med 
forskningsrapporter publicerade i SOU-serien. En förteckning över dessa finns i 
huvudbetänkandet, se SOU 1998:6, sid. 234-241. De rapporter som tagits fram be-
rör frågor om makt och kön utifrån olika aspekter, till exempel (1) beträffande of-
fentliga organisationer, (2) relaterade till inkomster, (3) rörande kvinnors strategier 
och mäns motstånd, (4) relaterade till styrsystem och jämställdhet i institutioner, (5) 
inom ramen för välfärdsstaten, (6) med avseende på ledare, makt och kön, (7) be-
träffande kvinnors och mäns olika löner, (8) på den könssegregerade arbetsmarkna-
den, (9) relaterade till familj, makt och jämställdhet, (10) i förhållande till hemmet, 
barnen och makten, (11) beträffande välfärdens genusansikte, (12) rörande nivå- och 
organisationsspecifika processer med exempel från handeln och slutligen (13) relate-
rade till kärlek, ekonomiska resurser och maktdiskurser. 

92 SOU 1998:6, sid. 1. 
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 Ytterligare en utredning där makt och jämställdhet har utretts är betän-
kandet Kön, makt och statistik93 av Utredningen kvinnor och män på maktpo-
sitioner i det svenska samhället.94 I utredningen konstaterades att skillnaden 
mellan kvinnors och mäns tillgång till makt i det svenska samhället på en 
övergripande nationell nivå kan beskrivas som ”subtil men systematisk”.95 
Enligt kommittén kan tre typer av könsfördelning på maktpositioner i det 
svenska samhället urskiljas. Den första typen av maktpositioner karaktärise-
ras enligt kommittén av en någorlunda jämn könsfördelning, det vill säga 
synliga positioner i samhället som påverkas av politiska åtgärder. Dock varie-
rar könsbalansen beroende på om det handlar om central, regional eller lokal 
nivå, politiken eller näringslivet och slutligen typer av positioner. Exekutiva 
eller verkställande chefer är oftast män liksom ordförandena, till exempel i 
kommunala sammanhang. Kvinnor på ledande positioner ingår oftast som 
ledamöter i styrelser. Den andra typen av maktpositioner är på områden där 
man strävar efter någorlunda många kvinnor men som inte är särskilt utsatta 
för offentlig granskning. Inom dessa områden utgörs två tredjedelar av män 
och en tredjedel av kvinnor. Den tredje och sista typen av maktpositioner 
där det däremot råder en ”massiv mansdominans med ytterligt få kvinnliga 
inslag”96 konstateras i utredningen finnas dels generellt på lokal och regional 
nivå, dels i prestigefyllda organisationer såsom akademier och företag. Re-
krytering till dessa organisationer sker enligt kommittén genom mer eller 
mindre kollegiala inval där omsättningen på ledamöter är låg. 

93 SOU 2007:108. Kommittén som antog namnet Utredningen kvinnor och män på 
maktpositioner i det svenska samhället, skulle enligt kommittédirektivet (se Dir. 
2006:23) kartlägga och redovisa fördelningen av kvinnor och män på maktposi-
tioner inom olika sektorer av samhället. I direktivet fastslogs med hänvisning till 
dåvarande jämställdhetspolitiska mål (se Prop. 1993/94:147) samt Maktutredningens 
huvudrapport (se SOU 1990:44), att en jämn fördelning av makt och inflytande 
mellan könen är en fråga om mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. I upp-
draget ingick även att analysera och kommentera resultatet av kartläggningen av de 
olika sektorerna var för sig, samt att analysera och kommentera den sammantagna 
bilden som kartläggningen visar av fördelningen av kvinnor och män på maktpo-
sitioner i Sverige. Enligt direktivet skulle kommittén redovisa sitt arbete senast den 
1 november 2006. Därefter har kommitténs uppdrag förlängts i olika omgångar 
genom tilläggsdirektiven Dir. 2006:105 och Dir. 2007:51. 

94 Det kan påpekas att Gunnarsson och Svensson även nämner Demokratiutredningens 
betänkande En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet (SOU 2000:1), 
men konstaterar att den inte berör ojämställdhet som ett demokratiskt problem, se 
Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 53. 

95 SOU 2007:108, sid. 14. 
96 SOU 2007:108, sid. 14.
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 I regeringens skrivelse Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet omnämns 
transportpolitiken för första gången i ett jämställdhetspolitiskt dokument.97 
I skrivelsen betonas att jämställdhet handlar om rättvisa, fördelning av eko-
nomisk och politisk makt och demokrati,98 samt att arbetet med att utveckla 
metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområ-
den kommer att intensifieras. Det slås fast att utformningen av transportsys-
temet, så att det svarar mot de behov som människor har, kräver kunskap om 
olika gruppers erfarenheter, behov och värderingar.99 Tydligt är att de förslag 
och förändringar som sker i transportpolitiken under 2000-talet har före-
gåtts av en behandling i jämställdhetspolitiska dokument. Exempelvis hänvi-
sas i skrivelsen till propositionen Transportpolitik för en hållbar utveckling,100 
genom vilken det beslutades att inrätta ett särskilt råd för jämställdhetsfrå-
gor i transport- och kommunikationspolitiken. Vidare anges i skrivelsen 
att Banverket, Kommunikationsforskningsberedningen, Luftfartsverket, 
Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Statens institut för kommunikationsanalys, Sta-
tens väg- och transportforskningsinstitut och Vägverket givits i uppdrag att 
redovisa vilka åtgärder som vidtas för att utveckla jämställdheten inom res-
pektive myndighets verksamhetsområde, samt lämna en bedömning av hur 
genomförda åtgärder påverkar jämställdheten. 
 I den efterföljande regeringsskrivelsen Jämt och ständigt – Regeringens 
jämställdhetspolitik med handlingsplan för mandatperioden aviserades att re-
geringen avsåg att fastställa etappmål och indikatorer för att nå målet om 
ett jämställt transportsystem.101 Bland annat angavs att SIKA skulle ges i 
uppdrag att föreslå avvägda etappmål och indikatorer för att uppnå målet, 
vilka avsågs fastställas under mandatperioden. I skrivelsen underströks att 
etappmålen avser såväl transporter som fördelning av makt och inflytande 
vid planeringen av transportsystemet.102 Den uttalade ambitionen var att 
synliggöra könsmaktsordningen och angripa de strukturer som upprätthåller 
den.103 De åtgärder som planerades utgick från den kunskapsgrund som pre-
senterades i Maktutredningens huvudrapport 1990. Jämställdhetsarbetet har 

97 Skr. 1999/2000:24.
98 Skr. 1999/2000:24, sid. 5. 
99 Skr. 1999/2000:24, sid. 57-58. 
100 Den proposition som åsyftas i den jämställdhetspolitiska skrivelsen är Transportpo-

litik för en hållbar utveckling (Prop. 1997/98:56). 
101 Skr. 2002/03:140, sid. 67. 
102 Skr. 2002/03:140, sid. 68.
103 Skr. 2002/03:140, sid. 5. 
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sedan dess inriktats på att förändra kvinnors och mäns kvalitativa rättigheter 
och möjligheter. 
 I den senaste jämställdhetspolitiska utredningen Makt att forma samhället 
och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål konstaterades att arbetet 
med att förändra den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män är 
överordnat. Detta föreslås i utredningen vara ett övergripande mål för jäm-
ställdhetspolitiken.104 I utredningen beskrivs jämställdhetsarbetet gå in i en 
ny fas som går längre än att enbart handla om kvantitativa förändringar, det 
vill säga att rätta till skevheter och att hindra diskriminering. Vidare konsta-
teras makt inte handla om representationsfrågor. Kommittén anför: 

Nu lyfter vi makt till det övergripande målet – inte för att ange en demokra-
tisk förutsättning utan för att ange ett demokratiskt innehåll.105 

Jag tolkar kommittén som att demokrati inte nödvändigtvis förutsätter en 
jämn könsrepresentation, utan att demokrati innebär att de frågor som 
finns med på den politiska dagordningen även ska syfta till att förändra den 
ojämna maktrelationen mellan kvinnor och män. I utredningen ställs den 
retoriska frågan vad den delade makten och ansvaret skall användas till, på 
vilken svaret är att alla, både kvinnor och män, ska kunna vara med och 
forma samhället och sina egna liv. Det övergripande målet för jämställdhets-
politiken anses knyta an till de stora internationella frågorna om hållbar ut-
veckling och mänskliga rättigheter. Det bör också påpekas att den jämställd-
hetspolitiska styrningen i utredningen kritiserades för att ha varit ineffektiv. 
Resultatstyrningen anses ha haft en begränsad effekt på myndigheternas ar-
bete och resultat, målen i regleringsbreven är allmänt formulerade och anger 
sällan vilka resultat som förväntas, kopplingen mellan de jämställdhetspo-
litiska  målen och jämställdhetsmål inom andra politikområden samt åter-

104 SOU 2005:66, sid. 462-463. Utredningen som antog namnet Jämställdhetspolitiska 
utredningen lämnade ett betänkande bestående av två delar: Makt att forma samhäl-
let och sitt eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål samt Forskarrapporter till 
Jämställdhetspolitiska utredningen. Enligt kommittédirektivet (Dir. 2004:18) skulle 
Jämställdhetspolitiska utredningen göra en översyn av jämställdhetspolitikens mål, 
inriktning, organisation och effektivitet. I uppdraget ingick att föreslå mål för den 
framtida jämställdhetspolitiken. Förslagen skulle enligt direktiven utgå från en ana-
lys om vilket ansvar och åtagande stat och kommun bör ha. Vidare skulle kommit-
tén analysera jämställdhetspolitiken utifrån organisatoriska frågor och lämna förslag 
till hur organisationen ska kunna förbättras och effektiviseras.

105 SOU 2005:66, sid. 463. 
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kopplingen från Regeringskansliet till myndigheterna är bristfälliga.106 Svag-
heten ansågs primärt inte ligga i att jämställdhetsperspektiv integreras inom 
andra politikområden, utan vad som integreras och hur kopplingen till de 
övergripande jämställdhetsmålen ser ut.107 I utredningen betonades vikten av 
en helhetssyn, medborgarperspektiv och samverkan mellan politikområden 
och myndigheter kring gemensamma mål. Kommittén förespråkade en pro-
cessbaserad verksamhetsstyrning, vilket bland annat innebär samverkan över 
organisationsgränser. 
 Genom den proposition som följde på betänkandet Makt att forma sam-
hället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken antogs Jämställdhets-
politiska utredningens förslag, att kvinnor och män skall ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv, som ett övergripande mål för jämställd-
hetspolitiken.108 Vidare antogs fyra delmål: En jämn fördelning av makt 
och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor skall upphöra.109 I 
propositionen anses att formuleringen att kvinnor och män skall ha samma 
makt markera att ”[…] det både handlar om att kvinnor och män skall ha 
lika mycket makt och att de skall ha maktresurser av samma slag och på 
samma områden, såväl i det offentliga som i det privata livet. […] [D]et 
nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås 
genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som 
män”.110 Nämnda proposition utgör den senaste jämställdhetspolitiska pro-
positionen, vilket innebär att de jämställdhetspolitiska målen som finns be-
skrivna i propositionen gäller fram tills de ändras.111 I propositionen nämns 

106 SOU 2005:66, sid. 445-446. 
107 SOU 2005:66, sid. 451. 
108 Prop. 2005/06:155.
109 Prop. 2005/06:155, sid. 1. 
110 Prop. 2005/06:155, sid. 44. 
111 Det bör påpekas att flera jämställdhetspolitiska regeringsskrivelser utkommit. Ef-

tersom dessa inte särskilt behandlar transportpolitikens jämställdhetsmål utan 
jämställdhetspolitiken i en mer generell mening, eller särskilda satsningar vill jag 
här bara uppmärksamma att de finns. Det gäller följande regeringsskrivelser: Skr. 
2008/09:198, En jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på ar-
betsmarknaden och i näringslivet. I denna skrivelse inriktas jämställdhetspolitiken på 
arbetsmarknadsområdet och näringslivsområdet, där insatserna syftar till att mot-
verka könsuppdelningen på arbetsmarknaden, i näringslivet och för att främja jäm-
ställda villkor för entreprenörskap samt att uppnå ett jämställt deltagande i arbets-
livet och jämställda arbetslivsvillkor, se Skr. 2008/09:198, sid. 1. Skr. 2009/10:234, 
Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen. I skrivelsen redovisas den sär-
skilda jämställdhetssatsningen på 1,6 miljarder under åren 2007–2010, det vill säga 

43



det transportpolitiska jämställdhetsmålet, och nya etappmål föreslås införas 
i en transportpolitisk proposition.112 Det betonas att förslag på etappmål för 
det transportpolitiska jämställdhetsmålet innebär att jämställdhetsfrågorna 
skall genomsyra alla övriga transportpolitiska mål, där jämställdhetsperspek-
tivet som regel skall finnas med på olika nivåer där ordinarie beslut fattas, 
resurser fördelas och normer skapas.113 
 Ovanstående beskrivning av jämställdhetspolitikens utveckling menar 
jag visar att införandet av det transportpolitiska jämställdhetsmålet måste 
förstås mot bakgrund av de jämställdhetspolitiska dokumenten. Jämställd-
hetspolitiken vilar på en förståelse av att kön och makt skapas och upprätt-
hålls strukturellt i alla delar av samhället,114 vilket som nämnts baseras på 
den kunskapsgrund som presenterades i Maktutredningens huvudrapport på 
1990-talet och fastställdes genom propositionen Delad makt – delat ansvar.115 
Denna kunskapsgrund har inte uttryckligen övergetts och kan därmed sä-
gas ligga fast. Vid tolkningen av det transportpolitiska jämställdhetsmålet 
ska de generella jämställdhetspolitiska målen ses som prioriteringar på de 
mest centrala jämställdhetsproblemen i samhället.116 Enligt min tolkning 
innebär detta för det första att det transportpolitiska jämställdhetsmålet ska 

hur medlen har använts, vilka åtgärder som har genomförts samt en bedömning 
av hitintills uppnådda resultat, se Skr. 2009/10:234, sid. 1. Skr. 2011/12:3, Jämställd-
hetspolitikens inriktning 2011–2014. I skrivelsen redogör regeringen för jämställd-
hetspolitikens inriktning för perioden 2011–2014. Vidare aviseras att ambitionen 
är att fullfölja den under förra mandatperioden påbörjade satsningen. En central 
utgångspunkt sägs vara att följa upp och säkra hållbarheten i redan genomförda 
åtgärder så att dessa erfarenheter införlivas i ordinarie verksamhet. Insatserna utgår 
från de jämställdhetspolitiska målen men vissa områden prioriteras särskilt. Dessa 
är att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, 
våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella än-
damål. Andra prioriterade områden uppges vara en jämställd arbetsmarknad och 
jämställdhet i skolan, se Skr. 2011/12:3, sid. 1. Skr. 2011/12:174, Slutredovisning av 
regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010. I skrivelsen slutredovisas den 
jämställdhetssatsning som genomfördes under mandatperioden 2007–2010. Efter-
som flertalet av åtgärderna inte hade avslutats var det inte möjligt att redovisa even-
tuella effekter eller resultat i den tidigare jämställdhetspolitiska skrivelsen, se Skr. 
2009/10:234. 

112 Den transportpolitiska proposition som åsyftas är Moderna transporter (Prop. 
2005/06:160). Se vidare avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositio-
nerna och målet om ett jämställt transportsystem, där jag redogör för det transport-
politiska målet om ett jämställt transportsystem.

113 Prop. 2005/06:155, sid. 107. 
114 Prop. 2005/06:155, sid. 42.
115 Prop. 2005/06:155, sid. 9. 
116 Prop. 2005/06:155, sid. 40-43. 
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uppfattas som ett medel för att förändra informella strukturer på transport-
området som upprätthåller den ojämna maktfördelningen mellan könen. 
Utifrån jämställdhetspolitiken innebär det att en jämn fördelning av makt 
och inflytande vid beslut om transportsystemets tillkomst, förvaltning och 
utformning ska leda till att kvinnor och män som aktiva samhällsmedbor-
gare ska kunna forma villkoren för beslutsfattandet och sina egna liv. För 
det andra ska beslut om transportsystemet syfta till ekonomisk jämställdhet, 
det vill säga att resor och transporter utformas på ett sätt som gör det möj-
ligt för kvinnor och män att i fråga om utbildning och betalt arbete kunna 
uppnå ekonomisk självständighet livet ut. För det tredje ska beslut avseende 
transportsystemet leda till en jämn fördelning av det obetalda hem- och om-
sorgsarbetet. Det innebär att resor och transporter planeras på ett sätt som 
underlättar för kvinnor och män att ta samma ansvar för hemarbetet, men 
även att de har möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor. För det fjärde 
ska den byggda strukturen och transportsystemet utformas och gestaltas på 
ett sätt som innebär att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, med syftet att 
kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 
kroppslig integritet. Genom att främja de ovan beskrivna jämställdhetspoli-
tiska delmålen117 uppnås jämställdhetspolitikens övergripande mål ”makt att 
forma samhället och sitt eget liv”. 
 I denna studie har jag inte för avsikt att försöka definiera vare sig jäm-
ställdhet i en generell mening eller det transportpolitiska målet ”ett jämställt 
transportsystem”. Jag kommer i den fortsatta framställningen att utgå från 
den definition av jämställdhet som finns i jämställdhetspolitiska dokument, 
det vill säga den av riksdagen antagna officiella definitionen att jämställdhet 
handlar om en fråga om en ojämn maktrelation mellan könen. Beträffande 
det transportpolitiska jämställdhetsmålet kommer målet att inom ramen för 
studiens första frågeställning118 att undersökas i kapitel 3. Min avsikt är alltså 
inte att definiera jämställdhet utan jag undersöker hur målet ”ett jämställt 
transportsystem” omtalas och förstås i tre transportpolitiska propositioner. 

117 Här åsyftas nuvarande jämställdhetspolitiska delmål, det vill säga en jämn fördel-
ning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet och att mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

118 Se avsnitt 1.3 Presentation av syfte och frågeställningar. 
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1.7 Disposition

Avhandlingen är indelad i fyra delar. Den första delen består av två kapitel. 
I det inledande kapitlet ges en introducerande bild av transporternas bety-
delse för samhället samt transportrelaterade data om kvinnors och mäns res-
mönster och värderingar. Vidare beskrivs jämställdhetspolitiken som grund 
för det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. Båda dessa 
deskriptiva avsnitt ska ses som underlag för de kommande kapitlen. I detta 
kapitel presenteras också studiens syfte och frågeställningar. Kapitel 2 ägnas 
åt studiens teoretiska och metodologiska utgångspunkter.
 Den andra delen, som består av kapitel 3, ägnas åt en analys av proposi-
tionstexter. Utifrån frågeställningen hur ett jämställt transportsystem omta-
las och förstås, analyseras samtliga tre transportpolitiska propositioner som 
antagits sedan målet ”ett jämställt transportsystem” infördes 2001, vilka be-
handlar målstruktur och mål för transportpolitiken. Denna undersökning 
görs med hjälp av en genusrättsvetenskaplig metodram, så som den beskrivs 
i avsnitt 2.2.1. Ifrågavarande är centralt i det att resultaten från denna under-
sökning ligger till grund för urvalet av de regelverk som undersöks i avhand-
lingens tredje del. 
 Den tredje delen består av fyra kapitel (4–7) strukturerade efter de områ-
den som i propositionstexterna pekas ut som centrala för att uppnå ett jäm-
ställt transportsystem.119 De områden som pekas ut är kollektivtrafik, fysisk 
planering och styrning av myndigheter. I kapitel 4 analyseras lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik utifrån två frågeställningar, och med hjälp av två olika 
metoder. I första delen av kapitlet undersöks frågeställningen om och hur ett 
jämställdhetsperspektiv avspeglas i kollektivtrafiklagen med hjälp av ovan-
nämnda metodram, så som den beskrivs i avsnitt 2.2.2. I den andra delen 
undersöks frågeställningen om den rättsliga konstruktionen möjliggör och 
främjar ett jämställdhetsperspektiv med hjälp av metodramen så som den 
beskrivs i avsnitt 2.2.3. I kapitel 5 struktureras och behandlas analysen av be-
stämmelser i plan- och bygglagen (2010:900) på samma sätt. I kapitel 6 ana-
lyseras bestämmelser i sektorslagarna, nämligen väglagen (1971:948) och lag 
(1995:1649) om byggande av järnväg. I kapitel 7 analyseras de styrdokument 
med vilka regeringen styr sina transportmyndigheter Transportstyrelsen, Tra-
fikverket och Trafikanalys. I båda kapitlen (6–7) riktas intresset mot frågan 
om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i den rättsliga regleringen, 

119 Här avses undersökningen av propositionstexterna, se kapitel 3. 
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samt att denna undersökning görs med hjälp av metodramen, så som den 
beskrivs i avsnitt 2.2.2.120 
 Den fjärde och sista delen består av kapitel 8. I det kapitlet görs en sam-
manfattande och avslutande analys. Denna ägnas åt en fördjupad diskus-
sion i ett par områden och återkopplar till det övergripande syftet hur man 
med rätten som styrmedel kan främja transportpolitikens mål om ett jäm-
ställt transportsystem. De resultat som jag anser mest relevanta i denna stu-
die, kommer att analyseras utifrån en genusrättsvetenskaplig ansats, som i 
väsentliga delar innebär att utifrån syftet förklara resultaten med hjälp av 
förklaringsmodeller, teorier och begrepp så som de beskrivs i teoriavsnitten 
2.1–2.1.1.5.121 

120 Som framgått av frågeställningarna som presenterades under avsnitt 1.3 Presentation 
av syfte och frågeställningar innebär den beskrivna dispositionen att studiens andra 
frågeställning, det vill säga områden som i de transportpolitiska propositionerna 
utpekas vara centrala för transportpolitisk måluppfyllelse, kommer att undersökas i 
samtliga kapitel (4–7). Den tredje och sista frågeställningen undersöks dock endast 
i kapitel 4–5. 

121 I avsnitt 2.2 Genusrättsvetenskap som metodram ges i figur 1 en illustration av 
den genusrättsvetenskapliga metodramen kopplat till syfte, frågor, material och 
undersökningskapitel. 
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2. Avhandlingens teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter

I detta kapitel behandlar jag mina teoretiska och metodologiska utgångs-
punkter. En genomgående ståndpunkt inom genusrättsvetenskapen är att 
det inte går att skilja mellan teori och metod, vilken baseras på en upp-
fattning om att begrepp, metoder och förklaringsmodeller utvecklas i sam-
verkan.122 Av framställningsmässiga skäl kommer jag emellertid att redovisa 
dem var för sig. Grundläggande för studien är att rätten uppfattas som en 
del av den sociala verkligheten den verkar i, vilket innebär att förhållandet 
mellan politik och rätt, liksom mellan rätt och samhälle, uppmärksammas.123 
 Inom ramen för genusrättsvetenskapen står det forskaren fritt att kombi-
nera såväl teorier som metoder. Val av material som studeras, och vilka me-
toder som används vid analyser av rätten, avgörs av forskningsfrågorna.124 Så 
som jag förstår genusrättsvetenskapen är det alltså upp till forskaren att själv 
forma sina teoretiska utgångspunkter men även välja material och metod, 
och tydligt redogöra för dessa. Enligt min uppfattning kan olika teorier an-
vändas för att besvara och förklara vissa frågor och problem, men inte andra. 
Utifrån mina frågeställningar har den teoretiska och metodologiska inspira-
tionen framför allt hämtats från genusrättsvetenskap, socialkonstruktivism, 
rättssociologi, kulturgeografi samt teori om genussystemet. Exempelvis häm-
tar jag teoretiska verktyg som jag uppfattar kompletterar genusrättsvetenska-

122 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 129. 
123 Dessa förhållanden ska inte ses som klart avgränsade områden, det gäller i synnerhet 

politik och rätt. Benämningarna används dock i syfte att underlätta förståelsen om 
vad som avses. Åsa Persson har i sin avhandling problematiserat och behandlat fö-
reställningarna om hur juridik och politik kan avgränsas i förhållande till varandra. 
Enligt Persson finns det ingen sådan tydlig gränsdragning. Istället drar hon slutsat-
sen att juridik och politik går in i varandra. I den mån det går att tala om gränser 
baseras denna på formen snarare än innehållet, det vill säga att gränsdragningen 
saknar ”faktisk” motsvarighet och baseras i första hand på vad som uppfattas som 
juridiskt respektive politiskt, se Persson, 2004, sid. 46-65. 

124 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 154 ff. 
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pen i vissa specifika avseenden. Därutöver har olika metoder och tekniker 
hämtats, vilka har anpassats till frågeställningarna. 
 Nedan behandlar jag inledningsvis vad som menas med en genusrättsve-
tenskaplig teoriram i en rättsvetenskaplig kontext. Därefter presenterar jag 
mina genusrättsvetenskapliga ingångar för att sedan övergå till genusrättsve-
tenskapen som metodram. Under metodramen beskriver jag de metoder och 
analysverktyg jag har valt för att analysera det material som studeras samt hur 
jag praktiskt tänker gå tillväga vid min analys. 

2.1 Genusrättsvetenskap som teoriram 

Att tala om genusrättsvetenskap som en teoretisk och metodologisk ram 
för avhandlingen är ett försök att bildligt beskriva en uppbyggnad av flera 
centrala perspektiv, utgångspunkter och metoder som används i undersök-
ningen. I denna studie utgår jag från genusrättsvetenskap så som den har 
beskrivits av Åsa Gunnarsson och Eva-Maria Svensson, det vill säga ett sär-
skilt forskningsperspektiv på rätten och ett kunskapsområde inom rättsve-
tenskapen. Gunnarsson och Svensson använder genusrättsvetenskap som en 
sammanfattande beteckning för den forskning som bedrivits sedan 1970-ta-
let och den kunskap som utvecklats ur denna. De urskiljer tre forsknings-
traditioner/huvudinriktningar vars fokus och studerade frågor har varierat. 
Förenklat har forskningen gått från ett uttalat kvinnoperspektiv i rätten, över 
till en kritisk fas, och vidare till en mer teoretisk och metodologisk orienterad 
kritik.125 Som ovan antytts beskrivs genusrättsvetenskapen som mång- och 
tvärvetenskaplig eftersom den inkluderar olika teorier och metoder.126 

2.1.1 Ett kritiskt perspektiv

Genusrättsvetenskapen utgör ett av flera kritiska rättsvetenskapliga perspek-
tiv. Enligt Gunnarsson och Svensson innebär kritiska perspektiv att begräns-
ningar avseende studieobjekten, liksom val av teori och metod, inte tas för 
givna. Vidare betonas vikten av att utgångspunkterna för forskningen, samt 

125 För en närmare beskrivning av ovannämnda forskningstraditioner, se Gunnarsson 
och Svensson, 2009, sid. 20-31; Svensson, 2001, sid. 84. Se även Monica Burmans 
sammanfattning av forskningsfältet, se Burman, 2007, sid. 26-29. 

126 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 117.
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rätten i relation till samhället, problematiseras och redovisas. Kritisk forsk-
ning syftar till att nå ny kunskap och bidra till en förändring, genom att 
bland annat synliggöra de värden, den kunskap och de utgångspunkter som 
rätten baseras på.127 Genusperspektivet skiljer sig från andra kritiskt rätts-
vetenskapliga perspektiv genom synen på människan, vilket nedanstående 
citat belyser: 

Till skillnad från andra kritiska perspektiv utgår genusrättsvetenskapen från 
antagandet att människan som könsvarelse har betydelse för vår förståelse om 
världen, den sociala verkligheten vi lever i, för hur rätten är uppbyggd och 
avgränsad, hur den tillämpas och för hur rättsvetenskapen utvecklas. Eftersom 
kön är relevant för det mesta i samhället, exempelvis för hur sysslor, resurser, 
beslutsmakt fördelas, är det viktigt att synliggöra vad detta har för betydelse 
för hur rätten ser ut och för vår kunskap om den.128

Genusrättsvetenskapens kritiska perspektiv, vilket utgår från såväl den in-
ternationella som nationella genusforskningen, har även betydelse för ve-
tenskapssynen, som bland annat berör forskarens förhållningssätt i en kun-
skapsteoretisk mening. Svensson och Gunnarsson, liksom Burman utgår 
från straff- och rättsteoretikern Nicola Laceys sammanfattning av vilka sex 
traditionella föreställningar om rätten som en genusrättsvetenskaplig syn på 
rätten ifrågasätter.129 För det första ifrågasätts föreställningen om att rättslig 
argumentation per definition är neutral, och ger förutsättningar för en neu-
tral tillämpning gentemot jämlika parter. För det andra avfärdas den tradi-
tionella grundsynen att rätten är autonom och oberoende av den verklighet 
som den existerar i, i betydelsen ett slutet system och klart avgränsat mot 
politik, religion och annan påverkan.130 Tvärtom betraktas rätten som ett 
öppet system som ständigt interagerar med sociala, politiska och ekonomiska 
krafter. För det tredje avvisas föreställningen om rätten som neutral eller ob-
jektiv. Istället hävdas att det bakom alla rättsliga konstruktioner finns ”[…] 
mer eller mindre dolda premisser, antaganden eller föreställningar som an-
knyter till kön, etnicitet och så vidare, som kan synliggöras”.131 För det fjärde 
frångås den traditionella begränsningen till vissa bestämda rättskällor. Andra 

127 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 99 och sid. 116-117. 
128 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 100. 
129 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 113 ff.; Burman, 2007, sid. 29 ff. Se även 

Svensson, 1997, kapitel 5. 
130 Se även Smart, 1989. Perspektivet delas även av rättssociologer, se Mathiesen, 2008. 
131 Burman, 2007, sid. 29.
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kunskapskällor132 erkänns och används. För det femte frångås föreställningen 
om normativ koherens.133 Istället strävar genusrättsvetenskapen efter att syn-
liggöra motsättningar som finns i rätten. För det sjätte avvisas föreställningen 
om rätten som grundad på rationalitet i betydelsen värderingsfri och neutral. 
Bakom rättens formella yta, genom att läsa rättsliga texter på nya sätt, blottas 
de ställningstaganden och värderingar som ligger till grund för regleringen 
och därmed även rättsliga beslut.134 
 Genusrättsvetenskaplig forskning visar att könsneutrala regler inte alltid, 
men ofta, gynnar män som grupp och missgynnar kvinnor som grupp, utan 
att lagen uttryckligen gör skillnad mellan kvinnor och män.135 Föreställningar 
om värderingsfrihet, neutralitet, objektivitet, opartiskhet och allmängiltighet 
i uppfattningar om rätten och individen i rätten, det så kallade rättssubjek-
tet, behandlas av Gunnarsson och Svensson. De menar att föreställningen 
om människan som en autonom individ, vilken de härleder till Immanuel 
Kants filosofi, har påverkat rättens utveckling på flera sätt. Rättssubjektet 
som könsneutralt eller könlöst hänger samman med föreställningen om 
rättssubjektet som en autonom individ, enligt Gunnarsson och Svensson.136 
Individen som autonom är enligt denna idé fri att fatta sina egna beslut och 
styra över sitt liv och behöver inte underordna sig andra. Gunnarssons och 
Svenssons tankesätt kan sammanfattas enligt följande punkter. För det första 
utgår uppfattningen om den fria viljan från att individen är förnuftig och fri 
från yttre påverkan. Enligt synsättet har människan, genom den fria viljan, 
förmåga att göra de intresseavvägningar som krävs i en mänsklig samvaro 
med andra (jämlika) individer. Som jag tidigare anfört är föreställningen om 
den autonoma individen central i den liberala rättsstatliga ideologi på vilken 
individuella mänskliga rättigheter baseras. De gäller i förhållandet individ 
– stat, men upprätthålls även genom statliga garantier, så som ett av rättsord-
ningens erkända intressen. För det andra innebär autonomins princip att for-
mell likabehandling i den rättstatliga men även välfärdsstatliga traditionen 
blivit en självklar grundsats som inte behöver bevisas. Formell likabehand-

132 För en utförligare förklaring av begreppet kunskapskällor, se avsnitt 2.2.2 Metod för 
att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument och not 355. 

133 Med koherens avser Gunnarsson och Svensson ”att rätten bildar en sammanhäng-
ande normativ helhet inom vilken varje del korresponderar på ett enhetligt sätt”, se 
Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 114.

134 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 113-117 och sid. 124. 
135 Se till exempel Nordborg, 1997, sid. 173; Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 

187-191.
136 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 203 ff. 
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ling framstår som en värderingsfri sats, men förutsätter ett rättssubjekt som 
är offentligt, fritt, jämlikt och könlöst. Föreställningen om rätten som ratio-
nell i betydelserna förnuftig, opartisk och objektiv uppfattas liktydig med 
könsneutral, enligt Gunnarsson och Svensson. Ett problem, menar de, är att 
den offentliga, fria och jämlika människan bottnar i en liberal rättviseteore-
tisk tradition, som bara omfattar de människor som tillerkänts en offentlig 
identitet. I dessa teorier delas samhället upp i en offentlig sfär och en privat 
sfär.137 En konsekvens av distinktionen offentlig och privat är att män och 
kvinnor kommit att förknippas med olika sätt att tänka och känna, eller till-
mätas olika grundläggande egenskaper, enligt Gunnarsson och Svensson. Till 
detta menar jag tillkommer genussystemets styrande principer som innebär 
att kvinnor och män ”uppehåller sig” i olika sfärer och hålls åtskilda.138 För 
det tredje har dessa tankegångar även fått rättsliga konsekvenser, bland an-
nat att rätten företrädesvis reglerar den offentliga sfären, medan den privata 
sfären ses som undantagen från statlig inblandning,139 och därmed som ut-
gångspunkt inte i lika hög grad nås av rättslig reglering. Sammanfattningsvis 
menar Gunnarsson och Svensson att konsekvensen av att alla formellt sett 
behandlas lika utifrån tanken om allas lika värde innebär ett osynliggörande 
av att det manliga könet länge varit det objektiva och allmängiltiga i den 
rättsliga normbildningen, och att kvinnor intagit den motsatta positionen i 
juridiken, det vill säga det subjektiva och icke allmängiltiga. 

2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext
Denna studie utgår från ett vardagslivsperspektiv. Anledningen till att var-
dagslivsperspektivet ges en särskild plats i teoriavsnittet är att olika perspek-
tiv på världen ger olika kunskap, där varje perspektiv öppnar ett visst område 
samtidigt som det stänger andra.140 Vad detta innebär, varför perspektivet är 
viktigt, och vad det får för betydelse i denna studie behandlas nedan. 
 I genusrättsvetenskapen ingår att uppmärksamma samspelet mellan bland 
annat verklighet och rätt. Med påverkan mellan verklighet och rätt avses 
att forskningen bör relatera till den konkreta människan och hennes tillva-

137 I den fortsatta framställningen använder jag offentligt rum synonymt med offentlig 
sfär, där de förknippas med ett visst kön. Exempel på offentliga rum är trafikrum. 

138 Se avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön, där jag utvecklar teorin om genussystemet och dess 
styrande principer. 

139 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 205; Svensson, 1997, sid. 312 ff. Hur denna 
distinktion har påverkat den offentliga politiken och den rättsliga regleringen av 
våld mot kvinnor under 1900-talet i Sverige, se till exempel Wendt Höjer, 2002. 

140 Åquist, 1992, sid. 9-10.
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ro.141 Gunnarsson och Svensson pekar på den tidigare kvinnorätten, som var 
betydligt mer praktiskt inriktad. Denna ifrågasatte bilden av ”det könlösa 
rättssubjektet” och menade på att människor som könsvarelser har specifika 
levnadsvillkor kopplade till könstillhörighet. I forskningen kunde man till 
exempel utgå från gruppen kvinnor i en specifik situation (som hemarbe-
tande, barnafödande, yrkesarbetande, studerande et cetera) och undersöka 
hur rätten möter kvinnors behov av rättsligt stöd. Det var kvinnors verklig-
het och deras möte med rättsreglerna, och tillämpningen av dem, som var i 
fokus.142 Detta ska inte uppfattas som att rollerna sågs som biologiskt givna 
utan ”[…] att de var en realitet för många kvinnor och att denna realitet som 
grupp skilde sig från den som män hade”.143 Trots att den tidigare kvinnorät-
ten tog sin utgångspunkt i vardagen hos en specifik grupp, har begreppet var-
dagslivsperspektiv inte använts som ett vedertaget teoretiskt begrepp inom 
det genusrättsvetenskapliga fältet.144 Dorothy Smith har i detta sammanhang 
uttryckt ståndpunkten att frågor och problem som uppstår i kvinnors var-
dagliga liv borde vara föremål för vetenskapliga studier.145 Smiths perspektiv 
innebär en syn på att vetenskaplig kunskap skapas utifrån vissa intressen 
och positioner, samtidigt som den osynliggör kunskaper och erfarenheter i 
vardagslivet, det vill säga de som förknippas med kvinnor. Av det följer att 
såväl innebörden av begreppet vardagsliv som vad det innebär att utgå från 
ett vardagslivsperspektiv behöver förklaras närmare. 
 Vardagslivet som vetenskapligt perspektiv är inget nytt, och inom sam-
hällsvetenskapen finns det många studier som tar sin utgångspunkt i var-
dagslivet. Vardagslivet är både ett studieobjekt och ett vetenskapligt perspek-
tiv, vilket enligt Carina Listerborn har varit ett av kvinnoforskningens bidrag 
till arkitektur- och stadsbyggnadsforskningen.146 Inom forskningsfältet finns 
emellertid flera olika definitioner av vardagslivet. Gemensamt för dessa är, 
enligt Åquist, att de alla utgår från idén ”[…] att vardagen är en intressant 
och fruktbar utgångspunkt för att studera samhället, samtidigt som de defi-
nierar vardagslivet delvis olika”.147 

141 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 130. 
142 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 130 ff.
143 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 203.
144 Inte heller i rättsvetenskapen generellt har såvitt jag vet vardagslivsperspektivet som 

ett uttalat teoretiskt perspektiv använts. Ovanstående utesluter naturligtvis inte att 
rättsvetenskapliga studier kan få betydelse för människor i ett konkret sammanhang. 

145 Smith, 1987.
146 Listerborn, 2002, sid. 27.
147 Åquist, 2001, sid. 259.
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 Som tidigare antytts har begreppet ofta kopplats ihop med Smith. Hon 
argumenterar för att feministisk forskning bör starta utanför diskurser och 
texter. Vardagslivet utgör en sådan konkret plats. Enligt Smith består världen 
av två sfärer. Den ena kallar hon ”the world of ruling”, vars uttryckskanaler 
utgörs av texter och diskurser,148 det vill säga vetenskapen, massmedia, sta-
ten, parlamentarisk politik et cetera. Det är en värld som domineras av män 
och mäns perspektiv, enligt Smith. Så som jag tolkar Smith är det enligt min 
bedömning sannolikt att även rättsordningen149 ingår i denna sfär.
 Den andra sfären, ”the everyday world”, är det som här betecknas som 
vardagsliv/vardagslivsperspektiv, vilket i stor utsträckning består av vardag-
liga rutiner som upprepas från dag till dag, och upptar en stor del av män-
niskors liv. I vardagslivet är vi subjekt och aktiva varelser, i motsats till i ve-
tenskapen.150 Kvinnors arbete och aktiviteter är i hög grad knutna till denna 
sfär. Smiths perspektiv, i likhet med den tidiga kvinnorättsliga forskningen, 
ska ses som en kritik mot den vetenskapliga kunskapen och dess anspråk 
på objektivitet och allmängiltighet. Ann-Cathrine Åquist, som har utvecklat 
Smiths vardagslivsbegrepp, menar att tystnaden om arbetet i hemmen, som 
fortfarande till övervägande del är kvinnors arbete, utgör ett led i osynliggö-
randet av kvinnors situation och villkor, både i den allmänna debatten och 
inom vetenskapen. Hon tolkar det som ett exempel på hur distinktionen 
mellan privat och offentligt har använts och fortfarande används som ett red-
skap i underordningen av kvinnor.151 Detta bekräftas även inom den genus-
rättsvetenskapliga forskningen, vilket resulterat i krav på att lagstiftningen 
borde ta utgångspunkt i olika levnadsförhållanden för att uppnå jämställdhet 
i resultat.152 

148 Det är oklart hur ”ruling” ska översättas till svenska. Såvitt jag förstår Smith avser 
hon en ”styrande” eller ”normgivande” sfär från vilken vardagslivets påverkas, tolkas 
och förklaras. Smith, 1987, sid. 3. 

149 Avseende rättsordning se not 396.
150 Smith, 1987, sid. 6.
151 Åquist, 2000, sid. 86. 
152 Uppfattningen förekommer i samband med diskussioner om en formellt könsneu-

tral lagstiftning (andra uttrycksformer är formell-materiell/reell/substantiell/faktisk 
jämställdhet), som kritiserats i den kvinnorättsliga forskningen såsom dolt könsre-
laterad, eftersom kvinnor och män i realiteten inte har samma levnadsförhållanden 
och som i sin tur innebär att de lika rättigheterna som lagen garanterar påverkar 
kvinnors möjligheter att komma i åtnjutande av dessa, se Gunnarsson och Svens-
son, 2009, sid. 187 ff. 
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 Inom tidsgeografin ses världen ur ett speciellt perspektiv. Åquists defini-
tion av vardagsliv,153 som inspirerats av bland annat Smith, utgår från män-
niskors dagliga rutiner och aktiviteter i relation till den sociala och materi-
ella omgivningen, vilket inkluderar den fysiska miljön. I Åquists vardagsliv 
ingår även förvärvsarbetet, ”det vill säga alla vanliga vardagliga aktiviteter 
inkluderas oavsett om de är organiserade som förvärvsarbete eller inte [min 
kursivering]”.154 Åquists vardagslivsperspektiv är påtagligt präglat av det tids-
geografiska synsättet. Fokus på individer och deras vardagliga aktiviteter, sed-
da i sin tids- och rumsspecifika kontext, ”[…] innebär att olika människors 
vardag kan synliggöras. Vardagslivsperspektivet inkluderar därmed ett köns-
perspektiv, det är genderkänsligt, eftersom det synliggör att kvinnors och 
mäns vardag vanligtvis följer olika mönster”.155 Enligt Åquist baseras van-
liga tidsanvändningsstudier på tidsanvändning som delats upp i olika poster, 
till exempel arbetsresor, inköp och matlagning, där individernas tidsåtgång 
adderas för de olika posterna.156 Hon menar att det i vanliga tidsanvänd-
ningsstudier, om man adderar posterna, framstår som att dygnets 24 timmar 
räcker till. Åquist poängterar istället vikten av att följa individer och att se till 
kontexten i tidrummet, det vill säga istället för att dela upp tidsanvändingen 
i olika poster följer man individer från den ena aktiviteten till den andra, och 
får därmed en uppfattning om hur aktiviteterna hänger samman. På så sätt 
är det möjligt att se dels att vissa aktiviteter är knutna till vissa tidpunkter 
på dygnet, dels när på dygnet tidskonflikter uppstår. I ett tidsgeografiskt 
perspektiv konstaterar hon att: ”[…] det inte bara är viktigt att ha tid, utan 
också att ha tid ”på rätt ställe” – avseende både tid och rum [citationstecken 
i original].”157 Exempel på tidskonflikter som uppstår är mellan en ensam-
ståendes kvinnas arbetstider och hennes barns tider i skolan, vilka skiljer sig 

153 Åquist menar att Smiths distinktion mellan ”the world of ruling” och vardagslivs-
världen utgör en sammankoppling mellan fenomenologi och marxistisk teori. Vi-
dare anser Åquist att Smiths teoretiska resonemang påminner om Jürgen Habermas 
distinktion mellan livsvärld och system, men att Smith formulerar sin distinktion 
på ett annorlunda sätt, se Åquist, 2000, sid. 89. Se även Smith, 1987, sid. 105-145. 

154 Åquist, 2001, sid. 260.
155 Åquist, 2001, sid. 261.
156 Åquist åsyftar här tidsanvändningsstudier publicerade av Statistiska centralbyrån. 

Se till exempel Statistiska centralbyrån, 2003 (Rapport nr 99), Tid för vardagsliv 
Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. 

157 Åquist, 1992, sid. 48.
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från dag till dag, varierar över året och dessutom är kortare än en vuxens 
arbetsdag.158 
 Den kritik som kan riktas mot vardagslivsperspektivet är, enligt Listerborn, 
att den kan riskera att utgå från traditionella bilder av kvinnor och män, där 
kvinnor per definition är intresserade av hem och hushåll och att man utgår 
från att det är de som har huvudansvaret för familje- och vardagslivsfrågor. 
Denna typ av forskning kan riskera att befästa traditionella könsroller, menar 
Listerborn. Mot detta anför hon att det positiva med vardagslivsforskningen 
är att den är handlingsorienterad och verklighetsanknuten.159 
 Enligt min uppfattning har vardagslivsperspektivet en stor utvecklingspo-
tential i rättsvetenskapliga studier, men även Smiths distinktion av de olika 
sfärerna. Generellt har vardagslivsperspektivet betydelse genom att det som 
ett teoretiskt perspektiv kan synliggöra makt. Således kan perspektivet till-
lämpas på inte endast könsrelationen, utan även på andra relationer rätten 
reglerar.160 I denna avhandling används vardagsliv(sperspektiv) i rätten som 
ett teoretiskt perspektiv, vilket fokuserar på könsproblematiken i en rättslig 
kontext.161 Hur planering av resor och transporter regleras, vems kunskap 
och erfarenheter som ligger till grund för en viss reglering liksom valet att 
inte reglera, baseras enligt min uppfattning inte på en slumpmässig hand-
ling, utan sker inom en viss ordning, som i sin tur utgår från någons var-
dagslivsperspektiv. Beroende på de strukturella maktförhållandena mellan 
könen kommer på så sätt ett visst perspektiv av vardagen, i frågor om trans-
portsystemets tillkomst, förvaltning och utveckling, att prägla den rättsliga 
regleringen. 

158 Det är något oklart vad Åquist menar med att det framstår som att dygnets 24 
timmar räcker till. Även om det inte framgår tolkar jag Åquist som att hon menar 
att man ofta gör flera saker samtidigt, vilket leder till att det totalt blir mer än 24 
timmar per dygn. Som jag förstår, beror detta på att traditionella beräkningar utgår 
från dygnets 24 timmar, som därefter fördelas på olika poster, det vill säga tidsan-
vändningen. Om beräkningen istället utgick från tidsåtgång för varje ”handling”, 
även om den utförs samtidigt med andra handlingar, skulle ett dygn bestå av långt 
fler än 24 timmar. Vidare tolkar jag Åquist som att hon menar att olika scheman i 
vardagen inte överensstämmer (exemplet med den ensamstående kvinnans arbetsti-
der och hennes barn). 

159 Listerborn, 2002, sid. 27.
160 Till exempel kan relationen mellan näringsidkare–konsument, köpare–säljare, 

hyresvärd–hyrestagare, arbetsgivare–arbetstagare et cetera synliggöras med ett 
vardagslivsperspektiv.

161 Med genus förstås här det formade könet. För en utförligare redogörelse av begrep-
pen genus och kön, se avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön, se även avsnitt 2.1.1.2 Språk, 
verklighet och kunskap.
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 En tämligen vanlig uppfattning om rättens funktion är att den ska reglera 
relationer av olika slag, det vill säga lösa konkreta problem i mänsklig till-
varo. Inom genusrättsvetenskapen bedöms rätten ha en viktig normativ och 
normerande funktion. Med rättens normativa funktion avses här att rätten 
styr förståelsen av tillvaron genom att till exempel uttrycka hur något bör 
vara och hur det bör uppfattas, medan rättens normerande funktion avser 
att människor över tid internaliserar rättsliga normer (om hur något bör 
vara/uppfattas) så som sina egna.162 Utifrån dessa funktioner som rätten har, 
handlar det om att det som regleras rättsligt bör utgå från och ta hänsyn till 
kvinnors och mäns levda erfarenheter och kunskaper från de olika sfärerna. 
Det finns ett symbolvärde i att reglera något rättsligt eftersom rätten över tid 
har en normerande funktion. 
 Jag menar att Yvonne Hirdmans beskrivning av genusordningen,163 där en 
av de två styrande principerna, nämligen principen om mannen som norm 
för den universella människan, behöver ses i ljuset av begreppet ”vardagslivs-
perspektiv i rätten”. Som ett teoretiskt perspektiv synliggör det den manliga 
normen. Hirdman menar att mannen som norm genomsyrar allt, men också 
att vardaglivsperspektivet inte är det normala. Genom att utgå från ett sådant 

162 Se Svensson, 1997, sid. 32, not 12. Ett skolexempel på detta är normen att inte 
döda som uttrycks i mordparagrafen 3 kap. 1 § BrB. Det är sannolikt att denna 
norm har internaliserats hos människor, vilket innebär att det om bestämmelsen 
togs bort, det vill säga att handlingen ”mord” inte vore ett brott med vilket följde en 
tvångsordning/straff, inte skulle medföra att ”handlingsregeln” förlorade betydelse 
i meningen att människor ohejdat började ta livet av varandra. En annan sådan 
internaliserad norm som kan nämnas är förbudet att aga barn som infördes i föräld-
rabalken år 1979, se Svensson, 1997, sid. 237.

   Ytterligare exempel på detta är, utöver de exempel Svensson nämner, förbudet 
mot köp av sexuell tjänst enligt 6 kap. 11 § BrB där Sverige, såvitt jag vet, är det 
första land som har valt att lagstifta om ett förbud mot köp av sexuella tjänster. 
Denna lag kan anses vara banbrytande i och med det lagstiftaren valt att i praktiken 
kriminalisera mannen, då den i huvudsak vanligaste formen av prostitution är den 
heterosexuella med kvinnor som säljare och män som köpare. Genom bestämmel-
sen utpekas den förkastliga gärningen vara ”könsköpet”, som i propositionen (Prop. 
1997/98:55), till skillnad från prostitutionsutredningens förslag (SOU 1995:15), mo-
tiveras utifrån att prostitution som sådan är en icke önskvärd samhällsföreteelse 
eftersom den medför allvarliga skador för både enskilda och samhället. I propo-
sitionen konstaterades att relationen i könshandeln, den mellan könsköparen och 
den prostituerade kvinnan, är ojämlik. I denna relation anses kvinnan vara den som 
behöver skyddas, eftersom hon är den som utnyttjas för att tillfredsställa mannens 
sexualdrift (Prop. 1997/98:55 s. 100-107).

163 Se avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön, där jag redogör för teorin om genussystemet som 
förklarar varför kvinnor och män på grund av sitt kön ges skilda platser, sysslor och 
egenskaper i samhället.

58



kan man utmana den manliga normen i rätten. Jag menar att vardagslivsper-
spektivet utgör en aspekt av normen, vilket innebär att rätten utgår från ett 
typiskt (manligt) levnadssätt. Enligt min uppfattning är det därför viktigt att 
synliggöra vardagslivsperspektivet i rätten. Idealet ska inte förstås som att jag 
förespråkar det omvända, att rätten ska präglas av kvinnors vardagslivsper-
spektiv. Jag menar istället att ett vardagslivsperspektiv i rätten, utifrån rättens 
såväl normativa som normerande funktioner,164 kan vara en utgångspunkt 
för en förändrad reglering som syftar till att utmana och förändra det var-
dagsliv, eller aspekter av vardagslivet som Åquist åsyftar, och som följer av 
genusordningen. 
 För tydlighets skull vill jag även understryka att detta inte ska tolkas som 
att det är kvinnors och mäns vardag som är studieobjektet. Utifrån Smiths 
distinktion mellan sfärerna ”the world of ruling” och ”vardagslivsperspektiv” 
undersöker jag de texter som hämtas uteslutande från den sfär Smith kall-
lar ”the world of ruling”, vilken hon menar domineras av män och mäns 
perspektiv. Vardagslivsperspektivet får betydelse genom att dessa texter un-
dersöks med utgångspunkt i att kvinnor och män lever delvis olika liv, inte 
för att de är kvinnor eller män i biologisk mening, utan som ett resultat 
av den formering som på olika sätt skapar olikheter och hierarkier mellan 
könen. Jag tar min utgångspunkt i att människors vardagsliv borde utgöra 
ett centralt perspektiv i analyser av rätten eftersom rättens utformning och 
innehåll påverkar kvinnors och mäns möjligheter att forma samhället och 
sina egna liv. I analysen av den rättsliga regleringen tar jag hjälp av andra 
än rättsliga kunskapskällor,165 till exempel empiriska studier där människors 
vardag kopplad till bland annat resor och transporter har synliggjorts. Vidare 
bör det i sammanhanget påpekas att begreppet vardagslivsperspektiv i rätten 
inte utgår från ett individplan, det vill säga hur enskilda kvinnors och mäns 
vardag avspeglas i rätten, utan från ett strukturellt perspektiv. Det som upp-
märksammas är alltså den vardag som kan antas delas av flertalet kvinnor 
respektive män som grupp, och som ett perspektiv på rätten som handlar om 
makt. 

2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap 
I detta avsnitt avser jag att närmare redogöra för mina teoretiska utgångs-
punkter vad gäller min syn på kunskap och verklighet, som jag menar är 

164 Svensson, 1997, sid. 32, not 12.
165 Beträffande vad som avses med kunskapskällor, se avsnitt 2.2.2 Metod för att analy-

sera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument och not 355.
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nära sammanbundna med min syn på språket. Min utgångspunkt är den 
konstruktivistiska. En konstruktivistisk syn på språk och verklighet innebär 
att det inte går att skilja mellan de två, eftersom ”vi […] inte på ett menings-
fullt sätt [kan] tala om en verklighet utan att språket fungerar som en sorts 
konstruerande lins”.166 Enligt synsättet avvisas bland annat tanken på att det 
finns ett neutralt observationsspråk, med vilket vi kan beskriva verkligheten. 
På så sätt innebär en konstruktivistisk syn på språk och verklighet att vår 
uppfattning om verkligheten sker med hjälp av språket och skapar ett utsnitt 
av världen, som också kan uppfattas som verkligheten. Att vi kan utvecklas 
till tänkande varelser baseras på att vi lärt oss ett språk som till viss del redan 
på förhand strukturerar verkligheten för oss, men även att vi kan uppfatta 
den.167 Vi kan se en häst på grund av att vi redan förstår begreppet ”häst”, 
men mellan orden i språket och de ting som orden refererar till i verkligheten 
finns ingen given koppling. Det är vi människor som med hjälp av språket 
skapar åtskillnader och kategoriseringar som gör att vi kan skilja på fyrbenta 
djur med man och svans, exempelvis mellan en häst och en åsna. Att repre-
sentationerna skapas ska inte uppfattas som att jag menar att de är speglingar 
av en redan existerande eller komplett verklighet, utan att de bidrar till att 
skapa föreställningar om denna verklighet, samt att denna process är ständigt 
pågående.168 Resonemanget ovan betyder inte att verkligheten avvisas i be-
tydelsen att den inte finns. Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise 
Phillips får betydelser och representationer enligt det konstruktivistiska syn-
sättet endast betydelse genom att en diskurs etableras.169 

166 Bergström och Boréus, 2005, sid. 22. Se även Iver B. Neumann som menar att det 
mellan en text och det som texten handlar om inte existerar en förbindelselänk i 
form av en tilläggstext eller en referens mellan språkets värld och den yttre världen, 
se Neumann, 2003, sid. 36-37.

167 Wenneberg, 2001, sid. 12.
168 Ett exempel på att språket inte är speglingar av en redan existerande verklighet utan 

är under ständig förändring bör i linje med exemplet ”häst” vara begreppet ”mula” 
eller ”mulåsna”. En mula är ett hästdjur som är en hybrid mellan häststo och åsne-
hingst, där den omvända ordningen kallas mulåsna. Med detta exempel menar jag 
att åtskillnaden mellan storheterna häst och åsna gör att vi kan skilja mellan dessa 
djur. När naturen har sin gång skapas en hybrid mellan dessa storheter, och först då 
kategoriseras dessa hybrider vara antingen en mula eller mulåsna, vilka jag menar 
visar att representationer inte är speglingar av en redan existerande verklighet. 

169 Med diskurs avser Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips förenklat ”ett 
bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”, se Winther 
Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 7. Ett exempel som Winther Jørgensen och Phil-
lips tar upp är hur människor uppfattar en översvämning och i ett meningsgivande 
sammanhang förklarar/beskriver händelsen. Översvämningen skulle då tillskrivas 
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 Så som jag uppfattar saken är det inte tillräckligt att konstatera att vi 
genom språket förstår verkligheten, eftersom språket är något vi människor 
skapar tillsammans, och som därmed kan ses som socialt konstruerat. Om 
språket är socialt konstruerat blir även vår uppfattning om kunskap om verk-
ligheten socialt konstruerad. Jag menar att man även måste ställa frågan om 
vad för verklighet(er) vi kan tala om, och som vi menar formas genom språ-
ket. De frågor som gör sig gällande är å ena sidan de ontologiska – om vad 
man kan veta om ”verkligheter”170 och i så fall vilken verklighet rätten ingår 
i, å andra sidan de epistemologiska – hur man kan nå kunskap om denna så 
kallade verklighet, och därmed kunskap om rätten. 
 Ett kritiskt perspektiv på rätten, såsom ett skapat normsystem och styr-
medel för politiska beslut, fordrar ett perspektiv med vilket vi kan ifrågasätta 
det vi uppfattar som naturligt och självklart. Ett sådant perspektiv är soci-
alkonstruktivism eftersom det inrymmer ”[…] en avslöjande eller demaske-
rande funktion”.171 En av socialkonstruktivismens poänger är att man ska 
akta sig för att uppfatta ting, företeelser och sociala handlingar som natur-
bestämda eller naturliga i betydelsen ”inte skulle kunna vara annorlunda”. 
Søren Barlebo Wenneberg exemplifierar med en social handling som att ut-
trycka sorg genom gråt, det vill säga att handlingen gråt är bestämd av vår 
naturliga konstitution – utifrån naturens synvinkel hur vi är konstruerade 
kroppsligt. Argumentet för att handlingen inte bestäms av kroppen utan 
är en social konstruktion, är att man kan hitta olika sätt att uttrycka sorg i 
skilda kulturer, exempelvis att utan gråt skrika och kasta med kroppen.172 
 Jag tar min utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt i min syn på 
rätten. Min teoretiska inspiration hämtar jag från Wenneberg, vars indelning 
av socialkonstruktivismens olika former används för att belysa och diskutera 
mina ontologiska och till viss del epistemologiska utgångspunkter.173 Att tala 
om rätten som en konstruktion är inte unikt för rättsvetenskapen och ju-
rister utan förekommer även inom rättssociologin och hos rättssociologer.174 

mening och beskrivas på olika sätt, vilket kan ses som olika perspektiv eller diskur-
ser, se Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 15 ff. 

170 Genom verkligheter i pluralis avses här ”vad” i ontologisk mening, det vill säga vad 
för typ av verkligheter vi kan tala om. Hur kan man till exempel se på drömmar, som 
kan vara nog så verkliga, och till vilken verklighet refereras i så fall dessa upplevelser?

171 Wenneberg, 2001, sid. 13.
172 Wenneberg, 2001, 11 ff. 
173 Frågan om vad som kan konstrueras behandlas även av Ian Hacking, se Hacking, 

2004. 
174 Glavå och Petrusson, 2002, sid. 109. På samma tema finner man en rättssociologisk 

uppfattning om rätten som ett skapat normkomplex, vilken företräds av bland an-
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Socialkonstruktivism används inom ett flertal discipliner med varierande be-
tydelser och det råder enligt Wenneberg oklarhet vad som egentligen menas 
eftersom ”[…] man inte preciserar vad det konkret är som konstrueras”.175 
 Wennebergs genomgång av socialkonstruktivismens olika former är enligt 
min uppfattning både klargörande och särskilt användbar i studier om rätt-
en, främst genom att han skiljer på konstruktionen av naturen/den fysiska 
verkligheten och den sociala verkligheten. Distinktionen är viktig eftersom 
denna studie fokuserar på normsystemet som socialt konstruerat, och inte 
på naturen/den fysiska verklighetens beskaffenhet. Det är inte detsamma 
som att säga att fysiska ting så som till exempel infrastruktur i form av an-
läggningar, båtar, vägar och så vidare inte skulle vara byggda av människor. 
Därutöver anser jag att Wenneberg intar en både viktig och tilltalande syn på 
vetenskapens uppgift och roll i samhället, som jag uppfattar överensstämmer 
med en genusrättsvetenskaplig ansats, vilken utgår från ståndpunkten att 
rätten är ett viktigt styrmedel för att uppnå de demokratiskt beslutade målen 
om jämställdhet – uppnå (en) förändring(ar).176 

Om vi medverkar till att studera och skapa institutioner [så som rätten] ska 
vi också ta ställning till dem, något som socialkonstruktivismen av tradition 
har försökt att undvika. Med hjälp av deskriptiva studier har socialkonstruk-
tivisterna också strävat efter att undvika engagemanget. En fullt utvecklad 
socialkonstruktivism måste också förhålla sig till den institution [rätten] som 
studeras, vi kan inte bara förhålla oss neutrala, om vi upptäcker att en institu-
tion [rätten] som vid ett första ögonkast ter sig som något naturligt i själva 
verket är konstruerad med syftet att förtrycka en grupp eller att detta i varje 
fall blir följden av institutionens [rättens] existens. Vi måste ta ställning [mina 
anmärkningar].177

Wennebergs ståndpunkt ingår i den teoretiska tradition som benämns ve-
tenskapssociologisk socialkonstruktivism.178 Wenneberg beskriver socialkon-

dra Hydén. Resonemang om rätten eller de normer rätten uttrycker som en (social) 
konstruktion förekommer i varierande betydelser både hos rättssociologer och hos 
jurister. Gemensamt för dem båda är rätten som studieobjekt.

175 Wenneberg, 2001, sid. 104. 
176 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 102-103.
177 Wenneberg, 2001, sid. 164. 
178 Enligt min uppfattning är det oklart vad som skiljer ett socialkonstruktionistiskt 

och ett socialkonstruktivistiskt synsätt åt. Jag väljer, i likhet med de primära käl-
lor som jag utgår ifrån, att använda mig av den senare benämningen socialkon-
struktivistisk. Då jag är medveten om att Gunnarsson och Svensson samt Burman 
använder sig av det förstnämnda ”socialkonstruktionistiskt synsätt”, vill jag därför 
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struktivismens olika former som en sluttande tankeglidning, i vilken man 
kan inta allt från ett kritiskt perspektiv på sociala företeelser, via teoretiska 
förklaringar av den sociala verkligheten till en kunskapsteoretisk ståndpunkt 
om samhället eller naturen och slutligen en ontologisk ståndpunkt om na-
turens eller det socialas ontologi. Konstruktionsmetaforen anser Wenneberg 
vara behäftad med en rad oklarheter. En sådan oklarhet är som tidigare an-
tytts frågan om vad det är som konkret konstrueras, det vill säga om det är 
verkligheten i sig eller kunskapen om verkligheten som är konstruerad. Om det 
som konstrueras är verkligheten, kan denna enligt Wenneberg avse:

•	 den naturliga, fysiska verkligheten, 
•	 den sociala verkligheten eller 
•	 den subjektiva verkligheten.

Med naturlig, fysisk verklighet avses objekt i materiell mening, att tingen uti-
från en naturbestämd ordning, existerar.179 Social verklighet förstås i motsats 
till detta. Wenneberg exemplifierar med grundlagen, teknologin, penning-
väsendet, teknologiska artefakter, högertrafiken et cetera. Enligt Wenneberg 
handlar det om företeelser som är ett resultat av sociala processer, och inte en 
av naturen given ordning.180 Företeelser som är socialt bestämda och inte av 
naturen givna är således, enligt min uppfattning, även rätten och de normer 
rätten uttrycker.181 Även företeelsen kön är ett resultat av sociala processer. 

förtydliga att mitt val inte avser att göra någon åtskillnad mellan de båda benäm-
ningarna utan grundas på det som ovan angivits. 

179 Wenneberg är inte helt konsekvent och förefaller använda naturlig, fysisk verklighet 
synonymt med fysisk natur, fysisk värld och naturlig verklighet. Jag tolkar Wen-
neberg som att han menar fysiska objekt som en form av verklighet. Det bör i sam-
manhanget tilläggas att frågan om tingens existens i sin tur kan delas in i ontologisk 
realism och ontologisk idealism. Ontologisk realism bygger på ståndpunkten att 
den fysiska verkligheten, som består av någon form av substans, antas existera obe-
roende av vår uppfattning om den. Ontologisk idealism, baseras på ståndpunkten 
att det förvisso finns en verklighet, men att den bara får existens genom vår upple-
velse och vårt medvetande av den, se Wenneberg, 2001, sid. 113-118.

180 Hur dessa sociala processer uppstår och fungerar kan enligt Wenneberg förklaras 
med hjälp av olika samhällsvetenskapliga metoder. Wenneberg lyfter bland annat 
fram Peter L. Berger och Thomas Luckmanns teori om det sociala, som han menar 
är intressant då den kombinerar olikartade samhällsteorier och rymmer flera olika 
former av socialkonstruktivism, se Wenneberg, 2001, sid. 70-75. Vidare behandlar 
han, med utgångspunkt från Finn Collin och John Searle, social verklighet utifrån 
kunskapsteoretiska frågeställningar, se Wenneberg, 2001, sid. 81-90.

181 Andra normer än rättsliga normer är till exempel normer/regler för hur man hälsar, 
kroppsspråk, ätande, sexualitet, normer uttryckta i religioner et cetera. 
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Denna företeelse kan därför ifrågasättas utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt. Det innebär inte att kvinnor och män eller att fysiska skillnader 
mellan kvinnor och män ska uppfattas som en illusion, utan att begreppen 
kvinna och man eller skillnaderna mellan kön inte uteslutande ska uppfattas 
som grundade på något naturligt, kroppsligt och fysiologiskt, utan att det 
är sociala faktorer som gör att den kroppsliga skillnaden som finns får stor el-
ler avgörande betydelse. Till könet knyts det dessutom olika beteenden och 
egenskaper som betecknas som kvinnliga och manliga, där den ena värderas 
högre än den andra. Det skulle lika gärna kunna vara andra (fysiska) skillna-
der mellan människor som tillmäts betydelse, till exempel hårfärg, ögonfärg, 
kroppslängd eller utformning på näsan. Med subjektiv verklighet avses att 
vår inre verklighet och våra inre upplevelser existerar enbart i kraft av vår 
”privata” medvetenhet.
 Uppfattningen om att rättsliga konstruktioner utgör ett resultat av sociala 
processer och inte är av naturen givna torde idag delas av många.182 Däre-
mot, i enlighet med Wennebergs indelning av verkligheter, är det oklart om 
vilken hemvist rätten har. Enkelt uttryckt, om man påstår att rätten är en 
social konstruktion bör man först ha klart för sig om i vilken del av verklig-
heten rätten ingår, och om denna anses vara konstruerad (verkligheten i sig). 
Därefter bör man ta ställning till om kunskapen om denna verklighet an-
ses vara konstruerad (kunskapen om verkligheten/rätten).183 Min ontologiska 
utgångspunkt är att det som konstrueras är den sociala verkligheten, i vilken 

182 Att påstå att lagar tillkommit som ett resultat av sociala processer och därmed utgör 
en del av den sociala verkligheten, det vill säga i motsats till naturlig utveckling eller 
naturbestämd, är ingen självklarhet, vilket historien visar. Enligt den teokratiska 
statsläran uppfattades furstemaktens befallningar/lagar som givna av Gud. Vidare 
uppfattades enligt äldre naturrättsliga idéer regler för människors handlande som 
en följd av naturens ordning, utan att för den skull vara befallningar av en person-
lig gud. Spår av naturrättsliga idéer finner vi i den nya naturrättsåskådningen, till 
exempel krav på respekt av människovärdet, som tar sig uttryck i ett hävdande av 
grundläggande mänskliga rättigheter, se Strömberg, 2009b, sid. 80-82. 

183 Samma resonemang menar jag är tillämpligt på rättsvetenskapen, alltså att den ut-
gör en social konstruktion. Enligt synsättet ses rättsvetenskapen som en samhällelig 
skapad institution i vilken det ingår alla de sociala processer som förekommer i 
en vetenskaplig praxis. Emellertid är det inte lika självklart att rättsvetenskapen i 
form av det rättsliga vetandet (innehållet i den vetenskapliga kunskapen) anses vara 
en social konstruktion och bestämd av sociala faktorer. Synsättet baseras då på att 
vetenskapen som en social institution bygger på mänsklig aktivitet där forskare inte 
kan frigöra sig från det sociala sammanhang hon befinner sig i, vilket i sin tur på-
verkar såväl val av teorier som metoder, och därmed även resultaten av forskningen. 
Beroende på ontologiska och epistemologiska utgångspunkter kommer detta att 
påverka uppfattningen om möjligheten att fastställa ”gällande rätt”. 
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rätten ingår.184 Det innebär att rätten ses som ett resultat av sociala processer 
skapat av människor/samhället i ett visst sammanhang, och inte är naturlig i 
betydelsen ”inte skulle kunna vara annorlunda”. 
 Frågan om vilken typ av verklighet som konstrueras får även betydelse 
ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Om man menar att den sociala verk-
ligheten konstrueras, är kunskapen en del av denna verklighet, eftersom 
den sociala verkligheten består av sociala institutioner varav kunskap utgör 
en. Det är enligt Wenneberg stor skillnad mellan om man menar att det 
är den fysiska eller sociala verkligheten som är skapad utifrån sociala kon-
struktionsprocesser. Utifrån en kunskapsteoretisk ståndpunkt skiljer de sig 
åt genom att den första fokuserar på den naturvetenskapliga kunskapen om 
den fysiska naturen, och den andra på samhällsvetenskaplig kunskap om 
sociala fakta.185 Min epistemologiska utgångspunkt är att även kunskapen 
om den sociala verkligheten i vilken rätten ingår konstrueras. Genom språket 
konstrueras ”[…] föreställningar om vad rätten är [och även kunskapen om 
denna genom hur den], uttrycks, kommuniceras och praktiseras i ett kon-

184 I sin fysiska form utgörs idén om rätten av texter. 
185 Jag förstår Wenneberg som att han menar att även om den fysiska verkligheten inte 

anses konstruerad är det möjligt att utifrån en kunskapsteoretisk synvinkel hävda 
att själva kunskapen om den fysiska verkligheten är konstruerad. Enligt Wenneberg 
pläderar denna form av socialkonstruktivism, till skillnad från den traditionella filo-
sofiska uppfattningen, att kunskap om verkligheten bestäms av irrationella och so-
ciala faktorer, det vill säga hur sociala fakta skapas och därmed även hur den sociala 
verkligheten är konstruerad. Med hänvisning till Finn Collin och John Searle talar 
han om egenskaper hos tingen oberoende av om någon erfar dessa. En stens existens 
är ontologiskt objektiv genom att den finns till, medan smärta är ontologiskt sub-
jektiv; i likhet med stenen finns den (smärtan) men måste upplevas av ett subjekt 
(en individ) för att existera. Även om vissa ting är ontologiskt subjektiva, betyder 
det inte att vi kan resonera om dem på ett objektivt sätt. Sociala fakta kan i enlig-
het med synsättet vara objektiva i kunskapsteoretisk mening (det vill säga ett kun-
skapsteoretiskt objektivt påstående som kan bevisas eller motbevisas) och samtidigt 
ontologiskt subjektiva, det vill säga att de inte existerar oberoende av de individer 
som tror på dem och/eller upplever dessa, till exempel pengar som betalningsmedel. 
Emellertid fungerar pengar inte som betalning om det bara är en person som tror 
på att pengar fungerar som betalningsmedel, se Wenneberg, 2001, sid. 81-82. 

  Mats Glavå och Ulf Petrusson menar att det förhåller sig på samma sätt med 
rättsliga fenomen så som rättigheter, rättsprinciper, rättsregler och andra rättskon-
struktioner – att de är sociala konstruktioner. De förespråkar ett socialkonstruktivis-
tiskt för hållningssätt till rätten, att de rättsliga konstruktionerna inte tas för givna, 
utan att det med förhållningssättet följer ett stort ansvar för juristprofessionen, det 
vill säga att när strukturella fenomen konstrueras är man på samma gång delaktig 
i rekonstruktionen av desamma. Således pläderar de inte för att konstruktionerna 
ska avskaffas, utan menar istället att de är viktiga beståndsdelar i samhällsbygget, se 
Glavå och Petrusson, 2002, sid. 112-113. 
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kret sammanhang”.186 Kunskapssynen menar jag stämmer väl överens med 
den genusrättsvetenskapliga, som utgår från att kunskap är konstruerad och 
kontextuell.187 Från en generell kunskapsteoretisk synvinkel menar jag med 
kontextuell att rätten i ett konkret sammanhang formas av aktiva subjekt.188 
Jag avvisar därmed tanken att det går att finna en ”objektiv” och allmängiltig 
kunskap. 
 Utöver bestämning av verkligheter, och om kunskapen om denna verklig-
het anses konstruerad, problematiserar Wenneberg även användningen av 
beteckningen ”social”, i vilken han identifierar minst tre olika betydelser som 
följer av citatet nedan. 

Social i betydelsen irrationell (till skillnad mot kognitiv=rationellt tänkande), 
och
Social i betydelsen ”av samhället skapad” (till skillnad från naturlig=traditionell) 
eller 
Social i betydelsen socialt determinerad (till skillnad mot fysiskt determinerad) 
[samtliga tecken i original].”189 

Den första betydelsen av social handlar om när socialkonstruktivism tilläm-
pas på den vetenskapliga kunskapen, vilket i det här fallet handlar om det 
rättsliga vetandet. Den traditionella uppfattningen är att endast kognitiva 
och rationella påverkansfaktorer bestämmer innehållet i teorierna, medan 
socialkonstruktivister skulle hävda att även andra former av påverkan gör 
sig gällande, så som intressen och makt. En sådan påverkande faktor kan 
exempelvis vara kön. Utifrån genusrättsvetenskapen anses exempelvis kön ha 
betydelse för hur vi förstår rätten.190 Enligt Wenneberg faller dessa faktorer 
under den första beteckningen av ”social”. Den andra betydelsen av social 
står i motsats till att något är naturligt, till exempel att sorg uttrycks på ett 
naturbestämt sätt. Till skillnad från detta kan man mena att det är kulturellt 
och traditionsbundet, vilket innefattar den tredje uppfattningen av ”social”. 
Wenneberg menar att något kan vara socialt i motsats till determinerat av 
den fysiska naturen, att sorg inte endast är något naturligt som vi människor 
uttrycker och som är kroppsligt betingat, utan också kan vara något socialt. 

186 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 105. 
187 Svensson, 1997, sid. 120-196. Se även Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 123 ff.; 

Burman, 2007, sid. 32. 
188 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 131. 
189 Wenneberg, 2001, sid. 107. 
190 Se avsnitt 2.1.1 Ett kritiskt perspektiv, not 128. 
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Överförd på rätten kan ”social” vara ett beteende som är inlärt och av om-
givningen accepterat. De två sista formerna kan också belysas med hjälp av 
naturrättsliga idéer, vilka baseras på en uppfattning om rätten såsom given 
av en gudomlig makt,191 eller att regler för människors handlande tillhör na-
turens ordning.192 Att rätten är skapad av människor menar jag innebär dels 
att rätten avspeglar specifika intressen och maktförhållanden, dels att rätten 
som en social konstruktion inte uppfattas som ett stabilt objekt, utan något 
som är i ständig rörelse och förändring genom sociala processer. I studier om 
rätten anser jag Wennebergs betydelser av ”social” vara klargörande och an-
vändbara, men beroende på sammanhang kan de således få olika betydelser. 
 Genusrättsvetenskapen har som en teoretisk plattform stort förklarings-
värde vad avser frågeställningar av karaktären hur och varför rätten i egenskap 
av en del av samhället ser ut som den gör och varför den består, det vill säga 
hur sociala föreställningar om kön konstrueras och reproduceras i rätten och 
hur maktförhållanden i könsrelationer upprätthålls, men genusrättsveten-
skapen fokuserar inte explicit på förändringar och drivkrafterna bakom rätten 
och samhällsutvecklingen. Som inledningsvis nämnts svarar olika ”teorier” 
på olika problem. Om rätten uppfattas som en social konstruktion193 ska-
pat av människor/samhället i ett visst sammanhang, följer den ofrånkomliga 
frågan om det är möjligt för människor att förändra denna skapelse.194 En 
relevant fråga i sammanhanget så som jag uppfattar det, är vilka drivkrafter 
det finns bakom själva ”konstruerandet” eller vilka faktorer som styr denna 
process. För att förstå den närmare innebörden av förhållandet mellan rätt, 
samhälle och samhällsutveckling behöver man i detta avseende, kopplat till 
möjligheten att förändra rätten, fästa avseende vid den del av samhällsforsk-
ningen som inriktas på förhållandet mellan rätt och samhälle. Det handlar 
om synen på rätten och dess roll i samhällsutvecklingen, till exempel hur 
man ser på rätten som reforminstrument.195 I denna fråga kan rättssociologer 
enligt Thomas Mathiesen inta tre olika perspektiv, vars synsätt fundamentalt 

191 Tore Strömberg exemplifierar med den österländska föreställningen om statsmak-
tens gudomliga ursprung – den teokratiska statsläran. Det mest belysande exemplet 
menar han vara Dekalogen, de tio rättsbuden som Moses på Sinai berg skrev ned på 
stentavlor på Guds ingivelse, se Strömberg, 2009a, sid. 9.

192 Strömberg, 2009a, sid. 10.
193 Som tidigare nämndes utgörs idén om rätten, i sin fysiska form, av texter, se avsnitt 

2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap, not 184. 
194 Det ska inte förstås som att frågan är förbehållen uppfattningen om rätten som en 

social konstruktion. Den kan tänkas vara intressant även om rätten uppfattas vara 
av naturen given. 

195 Stjernquist och Widerberg, 1978, sid. 18. 
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skiljer sig från varandra. Det första perspektivet baseras på den samhällsveten-
skapliga normmodellen, vilken många rättssociologer tillämpar i varierande 
grad. Mathiesen beskriver normmodellen enligt följande:

[…] en modell av mänskligt beteende som utgår från att beteendet och den 
samhällsstruktur som utvecklas ur detta är en produkt av människornas nor-
mer och värderingar; av människornas självskapande regler för vad som är 
moraliskt riktiga medel och mål inom mänskligt beteende. Det är en modell 
av mänskligt beteende som utgår från att människan när hon föds är tabula 
rasa* [oskrivet blad] och att människan socialiseras in i ”roller”, ”rollbeteende” 
och rollmönster” [sic!] tills hon lämnar livet som motsatsen till tabula rasa: 
som fylld till bredden med samhällets normer och värderingar [kursivering 
och tecken i original].196 

Ett sådant rättsociologiskt synsätt får betydelse genom antagandet att sam-
hället kan förändras genom reformer och beslut, bland annat genom för-
ändringar i rättssystemet. I synen på rätten, vid sidan av andra normer, ses 
rättsregler och beslut som en mer eller mindre aktivt skapande eller bestäm-
mande kraft i samhället, som en del av grunden för samhället, som en kraft 
som är med om att avgöra samhällsstrukturen och dess utveckling, enligt 
Mathiesen. 
 Det andra perspektivet är ”upplevelsemodellen” inom samhällsforskning-
en. Det är en modell av mänskligt beteende som utgår från att beteendet och 
därigenom den samhällsstruktur som utvecklas är en produkt av det mänsk-
liga ”upplevelsefiltret”. Med ”filtret” avser Mathiesen människornas speciella 
förståelse och upplevelse av varandra. En rättssociolog som intar detta per-
spektiv ser sig själv syssla med kommunikation av lagar och rättsliga beslut 
och hur rättspolitiken uppfattas i kommunikationsprocesser med hänsyn till 
”filtret”. Till skillnad mot det förra synsättet ifrågasätts uppfattningen om 
rättsregler, beslut och normer som en aktivt avgörande kraft i samhället ge-
nerellt, det vill säga är samhällets grund i den betydelsen att de bestämmer 
samhällsstrukturen och dess utveckling. Rättssociologen framhäver istället 
”[…] de begränsningar i kommunikation av lagar och motsvarande som gör 
kommunikationen ofullständig [kursivering i original]”.197 
 Det tredje perspektivet betecknas som ”tvångsmodellen” inom samhälls-
forskningen. Det är en modell av mänskligt beteende som utgår från att 
beteendet och därmed samhällsstrukturen är en produkt av den makt som 

196 Mathiesen, 1973, sid. 9. 
197 Mathiesen, 1973, sid. 12.
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människor utövar mot varandra, vilken i grunden baseras på parternas för-
hållande till ägande av produktionsmedlen i samhället. Tankesättet tar sin 
utgångspunkt hos Marx. Tvångsmodellen innebär en syn på ”[…] rättsliga 
regler och beslut som en del av den legitimerande och skylande överbyggnaden i 
samhället snarare än som en aktivt bestämmande kraft som deltar i skapande och 
utveckling av samhällsstrukturen [kursivering i original]”.198 Enligt angivna 
tankesätt bestäms rätten till sitt innehåll, form och funktioner i sista hand 
utifrån den materiella produktionen, samt varierar med den materiella pro-
duktionens utseende och organisering.199 Av de tre redovisade huvudinrikt-
ningarna inom samhällsforskningen utgår rättssociologer sällan renodlat från 
endast ett av de tre perspektiven, utan vanligtvis kombineras dessa. Det gäl-
ler särskilt den första normmodellen och tvångsmodellen, enligt Mathiesen. 
 Inom ramen för genusrättsvetenskapen, och för synen på rätten som en 
”social konstruktion”, tar jag min utgångspunkt från de rättssociologiska 
perspektiven när det gäller förhållandet mellan rätt, samhälle och samhälls-
utveckling. Med det menas den ”fria” tanken på att det är möjligt att förändra 
den sociala verkligheten (i vilken rätten ingår), där rättsregler och beslut ses 
som en aktivt skapande eller bestämmande kraft i samhället, och som är 
med och formar samhällsstrukturen. Enligt synsättet uppfattas rätten inte 
endast reglera objekt och subjekt som existerar oberoende av rätten, utan 
även ingå i den sociala konstruktionen av dessa. Ståndpunkten om att rätten 
bör användas för att uttrycka grundläggande värden så som jämställdhet är 
central i avhandlingen, eftersom rätten i dessa sammanhang uppfattas vara 
det starkaste styrmedlet statsmakten har att reglera i olika frågor, till exempel 
jämställdhet på transportområdet.200 Att rätten är skapad och därmed kan 
omskapas betyder inte att jag menar att den kan förändras hur som helst. 
Den ”bundna” tanken gör sig härmed gällande, där rätten, som en del av den 
sociala verkligheten, på samma gång speglar de materiella villkoren. Med det 
åsyftas att det faktum att rätten är skapad av människor inte innebär att män-
niskor emellan är jämställda avseende fråga om makt och inflytande i sam-
hället. Det betyder inte att jag menar att det i alla situationer skulle finnas 
(en) aktör(er) som skapar något genom en konkret, aktiv, målinriktad och 
medveten handling, utan att relationen mellan kvinnor och män (sett i ett 
strukturellt perspektiv) innebär att de inte har samma möjligheter att ändra 
och förändra den sociala verkligheten och de villkor som omger dem. I dessa 

198 Mathiesen, 1973, sid. 13.
199 Stjernquist och Widerberg, 1978, sid. 25.
200 Svedberg, 2011. 
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sammanhang uppfattas rätten som en ”social konstruktion”, en (uppbyggd) 
struktur som inte endast speglar och reproducerar, utan även befäster och 
upprätthåller den rådande maktordningen där jämställdhet ytterst ses som 
en fråga om ojämnt fördelad makt och inflytande i enlighet med teorin om 
genussystemet, vilken jag utvecklar nedan. 

2.1.1.3 Makt och kön
Inom ramen för genusrättsvetenskapen hämtas inte sällan teoretisk inspira-
tion från olika teorier om makt och kön. Min teoretiska inspiration utgår 
från den av Hirdman formulerade teorin om genussystemet i Sverige. Det 
är en teori som förklarar vilka mekanismer som bidrar till ojämställdheten 
i samhället. Analyserna i avhandlingen utgår ifrån såväl informella som for-
mella strukturer i samhället, som på olika sätt bidrar till att upprätthålla 
en ojämn maktfördelning mellan könen. Rätten, som en formell struktur, 
uppfattas spegla men även reproducera denna maktordning. 
 Hirdmans beskrivning av det svenska samhället visar att det finns en ge-
nusordning, ett socialt mönster som präglas av två styrande principer.201 Den 
första principen, ”könens isärhållande”, går ut på att manligt och kvinnligt 
inte ska blandas. Den andra principen, ”den manliga normens primat”, inne-
bär att mannen ses som den universella människan, och kvinnan som den 
sekundära och avvikande från denna allmängiltiga tankefigur. Den manliga 
normen ska enligt Hirdman förstås som att: 

Skillnaden mellan människor och kvinnor är att det är för människor världen 
skapats. Människor är huvudpersoner i historien. Människor är objektet för 
medicinsk forskning. Människor är subjektet som filosofiskt funderar över 
världen. Människor är Guds avbild.202 

Ett tydligt exempel på könens isärhållande är enligt Hirdman den svenska 
arbetsmarknaden och arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Vissa yr-
ken uppfattas som kvinnliga respektive manliga, vilket även får effekt på 
områdets sociala och därmed ekonomiska status. Det sistnämnda innebär 
att det som förknippas med manligt värderas högre än det som förknippas 

201 Alla samhällen har en genusordning, vilken konstrueras kring människors könstill-
hörighet, menar Gunnarsson och Svensson. Kön är en viktig del i konstruerandet av 
ett samhälle, vilket historien utvisar. Genom att studera regler om arvslinjer menar 
de att Sverige fram till 1800-talet kan ses som patriarkalt, nämligen ett samhälle som 
låter arvet följa manssidan, se Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 137.

202 Hirdman, 2007, sid. 14.
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med kvinnligt. Att hålla isär könen, menar Hirdman, är ett mönster som 
kan härledas långt tillbaka i tiden. Bland annat visar hon att i en tidsrymd 
av över två hundra års framväxande lönearbetsmarknad med ständigt ska-
pande av nya yrken och nya arbetsmarknader har en könsbaserad arbetsför-
delning varit för handen. Detta trots att nya arbetsområden tillkommit, som 
aldrig tidigare funnits, uppstår på nytt och upprepas uppdelningen manligt 
– kvinnligt och isärhållande mönster.203 Ett annat exempel som Hirdman 
lyfter fram är vad som händer när ett tidigare mansdominerat yrke blir kvin-
nodominerat, då sänks yrkesgruppens status och löneutvecklingen avstannar. 
När män kommer in på tidigare kvinnoområden tenderar de däremot, med 
Hirdmans ord, ”likt grädden stiga mot toppen”.204 Särskiljandet av könen tar 
sig uttryck på olika sätt och den manliga normen är inte alltid synlig, utan 
fungerar som en objektiv måttstock. I det fördolda genomsyrar normen dä-
remot allt, hur världen uppfattas, diskuteras och berättas om, utifrån denna 
självklarhet att det är en man som är människa, vilket kan avläsas inom alla 
områden.205 Enligt Hirdman gäller detta från medicinering av blodtryck till 
TV-utbudets ensidiga fokus på maskulinitetshöjande serier till ”självklara” 
överenskommelser om vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Det 
som inte är viktigt är sådant som maskuliniteten inte intresserar sig för eller 
som hotar denna uppbyggda konstruktion, menar Hirdman. 
 Hirdman uppfattar genus som konstruerat i betydelsen att det inte är 
möjligt att skilja mellan kropp och medvetande. Det innebär att den ”rena” 
kroppen inte kan existera som en fungerande mänsklig varelse utan ett med-
vetande. Hirdman poängterar att uppfattningen om att kroppen inte kan 
existera ”rent”, inte betyder att den inte existerar, utan att ”[…] ”man” är 
genompräglad av kultur, samtidigt som ”man” är kropp, har ett blodomlopp, 
tarmar, fotsulor och åldras [citationstecken i original]”.206 Istället menar hon 
att kultur kan förstås som ”allt” i meningen att vi tolkar oss själva men även 
allt runtom oss via våra medvetanden. Genus är alltså inte endast något som 
häftar vid kroppen, utan tankar om vad som är kvinnligt/manligt eller kvin-
na/man genomsyrar världen, det vill säga fyller platser, situationer, företeel-
ser, ting, politik, sysslor, juridik et cetera. Enligt Hirdman bör genusbegrep-
pet för det första förstås som mer invecklat än begreppet ”socialt kön”. Det 
senare baseras på en dikotomisk konstruktion, som antyder att det är möjligt 

203 Hirdman, 2010, sid. 66.
204 SOU 1990:44, sid. 79.
205 Hirdman, 2010, sid. 63-64.
206 Hirdman, 2010, sid. 14.
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att göra en uppdelning av enheterna ”socialt”+”kön” = genus. Hirdman illus-
terar detta med formeln 1+1=2. Istället förespråkar Hirdman en förståelse av 
genus som baseras på en uppfattning om att vårt biologiska kön, respektive 
sociala kön inte är särskiljbara från varandra. I linje med detta synsätt existe-
rar inte ettorna, utan det finns bara ett 2, enligt Hirdman.207 
 För det andra används genus som en beskrivning av en hel process, enligt 
vilken människor formas till sitt ”maskulina” eller ”feminina” genus. Denna 
genusformerande process utmärker hela samhällslivet, som genererar institu-
tioner och artefakter, vilka i sin tur skapar ordning och mening, och genere-
rar ny legitimitet åt dessa genusformationer. 
 För det tredje inrymmer genusbegreppet en maktdimension i betydelserna 
att genusformeringen skapar hierarkier och olikheter. Genusskapandet ut-
märks av sin hierarkiserande olikhetsproduktion, som ger ett statiskt resultat. 
Genom att skapa, göra, och forma olikhet mellan könen skapas, görs och 
formas kvinnlig underlägsenhet och manlig överlägsenhet, trots variationer i 
tid, rum och klass. Att dela världen i kategorier är grundläggande för mänsk-
ligt tänkande som skapar förståelse för vår omgivning, det vill säga att vi inte 
kan förstå ”vackert” om det inte finns ”fult”, ”stort”, ”litet” et cetera. Detta 
förståelseskapande konstaterande kompletteras dessutom av en annan tän-
kandets grundform, nämligen ”det kausala tänkandet”, enligt Hirdman.208 
Genom vår indelning av människor i sorter skapas grunden för orsakskedjor; 
genom att vara sort A, bör man vara på plats A, göra A-saker och inneha 
A-egenskaper. På så sätt fylls även platser, sysslor och egenskaper av genus 
– dessa platser, sysslor och egenskaper reflekterar i sin tur genus tillbaka till 
kroppen: det innebär att den som är på plats A och gör sak A måste vara en 
A-sort, med A-egenskaper. Av detta följer att även situationer/platser blir 
bärare av ”genusessens”.209 
 Mot bakgrund av detta finns det enligt Hirdman anledning att tala om 
makt som ett rumsligt begrepp. Enkelt uttryckt att A begränsar B:s utrym-
me, A lägger beslag på/hindrar B:s rörelsefrihet, A tar plats på B:s bekost-
nad. Människor handlar utifrån ”sina intressen”, vilket enligt Hirdman är ett 
maktperspektiv som inte står i motsättning till det strukturella mönster som 
genusordningen frambringar. Det innebär att mäns handlande, som A, utgår 
från deras intressen av att hålla platsen ren från B i enlighet med genussys-
temets principer, ”könens isärhållande” och ”den manliga normens primat”. 

207 SOU 1990:44, sid. 76.
208 SOU 1990:44, sid. 77.
209 SOU 1990:44, sid. 77. 
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”[…] [M]äns ”varande” – det självklara sättet att ta plats – kan då förstås 
som maktformerande utifrån ett icke intentionellt beteende [citationstecken 
i original].”210 Genusordningen driver kvinnor och män in i olika rationali-
teter, som har sin grund i så kallade genuskontrakt.211 Genuskontraktet ska 
enligt Hirdman förstås som: 

[…] en osynlig relation, en övertagen, kulturellt nedärvd ”överenskommel-
se”, ett slags (tvångs)band mellan två enheter [citationstecken och parentes i 
original].212

Genuskontraktet har sett olika ut över tid, men oberoende av sin historiska 
och kulturella kontext, innebär den att kvinnor och män har givna hand-
lingsramar. Genuskontraktet innehåller nämligen ”regler” för bägge könen 
avseende deras rättigheter, skyldigheter och ansvar. Kontraktet kan urskiljas 
på olika nivåer, baserade på de idéer, föreställningar, informella och formella 
regler och normer genusfigurerna skapar om mäns och kvinnors platser, syss-
lor och egenskaper i ett samhälle. 
 Hirdman menar att förekomsten av kontraktet innebär att kvinnor, ge-
nom att kombinera två motstridiga krav, det vill säga lönearbeta och föda/
ta hand om barn, bejakar en ideologisk norm som de själva kan leva upp 
till utan att behöva råka i för svåra förhandlingar med sina män.213 Detta 
betecknas som den ”tysta lösningen” av könens konflikt, vilken bidrar till att 
det på både det privata och det strukturella planet skapa ordningar som före-
faller understödja jämställdhet, men som inte innebär någon grundläggande 
förändring av de strukturer som bidrar till att upprätthålla könssegregering 
och ojämställdhet. Enligt Hirdman har Sverige sedan mitten av 70-talet va-
rit inne i jämställdhetskontraktets tid. Kännetecknande för denna period är 
att den manliga normeringen av samhällspolitiska institutioner inte längre 
anses vara legitim. Den officiella målsättningen vad gäller könens relation är 
lika rättigheter, lika skyldigheter och lika möjligheter. De politiskt skapade 

210 SOU 1990:44, sid. 79. Jämför maktdefinitionen i proposition Delad makt – de-
lat ansvar (Prop. 1993/94:147), sid. 20, som följde på betänkandet, där makt på 
ett teoretiskt plan definieras som ”möjligheterna att påverka såväl andra personers 
handlande som regelsystemen i samhället”.

211 Hirdman urskiljer sedan 1930-talet tre genuskontrakt: ”husmoderskontraktet”, 
”jämlikhetskontraktet” och rådande ”jämställdhetskontrakt”. För en mer utförlig 
beskrivning av genuskontrakt, se SOU 1990:44, sid. 84-111. 

212 SOU 1990:44, sid. 78.
213 SOU 1990:44, sid. 101.
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institutionerna måste enligt Hirdman försvaras, vilket bidrar till att stärka 
rådande könskonflikt. 
 Jag tolkar Hirdman som att även jämställdhet som en institutionaliserad 
och artikulerad konflikt utgör en sådan stridsfråga som avses ovan. Det pro-
blem som vi idag ställs inför är, även om genuskontrakten är under omför-
handling, att kvinnor som grupp definieras som problem. 
 Hirdman målar upp olika scenarier där den mörka bilden innebär att ett 
nytt hierarkiskt segregerande mönster formas. ”Genussystemet har gått in 
sin ”postmoderna” fas och de nya platserna och den nya rörelsefriheten har 
erhållits till ett högt pris – när kvinnorna nått för dem okända sociala plat-
ser upptäcker de att de är tomma på makt, men fyllda av ansvar [citations-
tecken i orginal].”214 Den mer optimistiska bilden som målas upp är enligt 
Hirdman:

[…] att det privata inte bara får synas och erkännas – det privata har därtill 
tappat något av sin feminitet: också män tillåts till en viss grad äga ett privat 
område, som inte längre är synonymt med jakten, fisket, klubben, båten utan 
också hemmet och barnen.215

Så som jag förstår Hirdman ses även uppdelningen av offentlig och privat 
sfär utifrån ett kontraktsförhållande,216 där män förknippas med den offent-
liga sfären och kvinnor med den privata sfären. 
 Distinktionen mellan offentlig och privat menar jag måste tolkas mot 
bakgrund av Hirdmans genusbegrepp och särskiljandet av könen. Enligt min 
tolkning innebär distinktionen att det inte bara är tillvaron som delas in i 
offentlig och privat (sfär), utan att begreppsparen även tycks ”representera” 
karaktärsdrag hos kvinnor och män. Att tillhöra en viss sort (A eller B) är 
per definition att vara en offentlig eller en privat person, med vilket följer 
en viss makt.217 I linje med det kausala tänkandet innebär det att sorten A 

214 SOU 1990:44, sid. 114.
215 SOU 1990:44, sid. 114-115.
216 Under avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext nämndes Smiths 

distinktion mellan sfären ”the world of ruling”, i vilken texter och diskurser ”pro-
duceras”, och vardagsliv som består av återkommande vardagliga aktiviteter. Med 
Hirdmans teori om genussystemet förklaras enligt min mening varför sfären ”the 
world of ruling” domineras av män och mäns perspektiv. Jag menar att isärhål-
landets princip har medfört att den privata sfären (här i betydelsen vardagsliv som 
förknippas med kvinnor) inte uppmärksammas i texterna och diskurserna.

217 Synen på kvinnor och män i en essentiell mening, som bestämmande för deras 
plats i samhället, kan härledas tillbaks till det antika Grekland och naturfilosofernas 
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betraktas som en offentlig person, som bör vara på offentliga platser, göra 
offentliga saker och äga egenskaper som är bra i den offentliga sfären, där 
sort B uppfattas innebära det omvända. Synen på begreppsparet offentlig 
och privat som även ett karaktärsdrag menar jag överensstämmer med dels 
Hirdmans beskrivning av att platser, sysslor och egenskaper reflekterar genus 
tillbaka till kroppen, dels Listerborns ståndpunkt att det sociala och rum-
met inte kan separeras från varandra. Listerborn utvecklar detta genom sitt 
begrepp ”kroppen som situation” . Jag återkommer till begreppet ”kroppen 
som situation” längre fram i detta avsnitt. 
 Rådande jämställdhetskontrakt innebär att lika rättigheter, lika skyldig-
heter och lika möjligheter artikuleras alltmer i svensk jämställdhetspolitik.218 
Tydligast kommer det till uttryck genom betoningen på en jämn representa-
tion mellan könen i den offentliga sfären vilket, enligt min uppfattning, ska 
förstås vara en garant för att nå målsättningen. Vid analyser av argumenten 
för en jämn representation framträder den bakomliggande synen på kön och 
makt, vilket framför allt har belysts inom den statsvetenskapliga forskningen. 
 Argumenten för en jämn representation har ifrågasatts av bland andra 
Malin Rönnblom, som stöder sig på Helga Hernes. Rönnblom menar att 
det går att urskilja tre olika typer av argument för kvinnorepresentationens 
betydelse för jämställdhet, rättviseskäl, resursskäl och intresseskäl. Beroende 
på vilket argument som används kan också olika synsätt på relationen mellan 
makt och kön illustreras. Kortfattat vilar rättviseargumentet på den liberala 
synen på demokrati som betonar individens frihet och lika värde, på vilket 
det politiska systemet bygger. Kännetecknande för denna liberala demokra-
titradition är enligt Rönnblom en uppfattning om att det går att skilja på of-
fentligt–privat, liksom vad som anses vara politiskt respektive icke politiskt. 
Utifrån synsättet uppfattas kvinnors deltagande i politiken som en rättighet, 
och som rättvist. 
 Rättviseargumentet anses av Anne Phillips vara mest vederhäftigt då det 
utgår från att nuvarande fördelning av inflytelserika positioner är skev, vilket 
enligt Phillips utgör ett ”bevis” för att det finns hinder för kvinnor att ta sig 
in och delta i samhällslivet. Den skeva ordningen menar Phillips är ojäm-
ställd och onormal.219 

tänkande på 500-talet f.Kr, se till exempel Svensson, 1997, sid. 147-177; Lloyd, 2005, 
sid. 109-121; Hirdman, 2010, sid. 19-46. 

218 Se även Rönnblom, 2011.
219 Phillips, 2000, sid. 74-103.
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 Enligt Rönnblom bygger resursargumentet på att kvinnor, när de väl är 
med, har något särskilt att bidra med i samhället och därigenom kan forma 
politikens ramar och innehåll. På så sätt är kvinnor en resurs som samhäl-
let inte har ”råd” att avvara. Resursargumentet ligger med Rönnbloms ord 
”snubblande nära” en syn på kvinnor som ett kompletterande särintresse 
eller minoritet, på liknande sätt som unga, gamla, invandrade, homosexuella 
och funktionshindrade som hänsyn ska tas till om det är möjligt, men inte på 
bekostnad av allmänintresset.220 En fråga som Rönnblom ställer är vad som 
finns under ytan på allmänintresset om inte ovannämnda människor. 
 Vad beträffar intresseargumentet ansluter Rönnblom sig till Anna Jónas-
dóttirs definition av intresse, och menar att intressebegreppet bör delas upp i 
två, det vill säga formintresse och innehållsintresse.221 Könsrepresentation uti-
från begreppet intresse är inte helt oproblematiskt, vilket Rönnblom visar. 
Fördelen med denna uppdelning av begreppet är, enligt Rönnblom, att man 
undviker misstaget att ”göra alla kvinnor lika”. Kopplat till kvinnorepresen-
tation innebär det att kvinnor som grupp kan ha ett gemensamt formintresse 
som består av att kvinnor vill vara med i politiken. Detta innebär inte nöd-
vändigtvis att alla kvinnor har ett gemensamt innehållsintresse i betydelsen 
är överens i politiska sakfrågor. En förklaring till att kvinnor inte kan förvän-
tas ha ett gemensamt innehållsintresse är, enligt Hirdman, att de hittills inte 
har deltagit i samhällslivet i lika stor utsträckning som män. 
 Maud Eduards, som har belyst maktfrågan utifrån ett demokratiperspek-
tiv, anser att det fiktiva ”allmänna intresset” är problematiskt. Hon menar att 
det finns en konflikt mellan ”det allmänna och det (kvinno)specifika” i den 
offentliga debatten. Eduards anför följande:

Man kan se det som ett glapp mellan s k [sic!] universella värden och kun-
skaper, å ena sidan, och kvinnors specifika erfarenheter och krav, å den an-
dra. Det allmännas bästa ställs gång på gång mot vad som kallas kvinnors 
särintressen.222 

Jag menar att det i studier av transportpolitiken är viktigt att belysa frågan 
om ”fördelningen” av makt och inflytande mellan kvinnor och män, hur den 
motiveras och försvaras. Om det ”allmänna” intresset analyseras utifrån ett 
könsperspektiv är det möjligt att synliggöra villkoren för kvinnor och män 

220 Rönnblom, 1997, sid. 159.
221 Rönnblom, 1997, sid. 159-163. 
222 Eduards, 2002, sid. 36.
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att ”få” delta och utöva makt och inflytande, samt vilka konsekvenser de kan 
få. Beskrivningar av motiven för en jämn fördelning av makt mellan kvinnor 
och män kan då ses som ett ”görande” av kön, samtidigt som det villkorar 
möjligheten att delta.
 Hirdmans genussystem har inte passerat obemärkt förbi, i betydelsen 
undgått kritik. Bland annat har begreppet genussystem kritiserats för att vara 
ett alltför statiskt begrepp, som omöjliggör variationer mellan kulturer och 
mellan tidsperioder.223 Vidare har det riktats kritik mot genussystemets be-
gränsningar, genom att det förutsätter ett dualistiskt tänkande, där kvinnligt 
måste förstås i relation till manligt. Konsekvensen av detta är att det inte 
finns något utrymme för andra genusidentiteter än en uppdelning mellan 
människor som i grunden baseras på det biologiska könet och heterosexu-
alitet som norm.224 En annan kritik mot genussystemet är att det även bör 
förstås i relation till andra underliggande maktstrukturer, till exempel klass 
och etnicitet.225 

 Trots den kritik som beskrivits ovan ansluter jag mig till Hirdmans reso-
nemang kring genus och genussystemet. Jag menar att genussystemet för-
klarar den ojämställda maktordningen som verkar på olika nivåer inom alla 
samhällsområden,226 men även hur den reproduceras, genom att den synlig-

223 Gemzöe, 2002, sid. 93-95.
224 Gemzöe, 2002, sid. 94. Se även Judith Butler, som diskuterar distinktionen mel-

lan kön och genus. Bland annat frågar sig Butler vad ”kön” är – är det naturligt, 
anatomiskt, bestämt av kromosomer eller hormoner. Enligt Butler är det biolo-
giska könet lika kulturellt konstruerat som genus. Hon menar att det är orimligt 
att definiera genus som könets kulturella tolkning, om kön i sig är en genuskodad 
kategori. ”Genus” menar Butler föregår ”kön”, det är alltså våra idéer om genus som 
skapar könet. Se Rosenberg, 2005, sid. 46-55. Trots kritiken menar jag att Hirdmans 
genusbegrepp har sina förtjänster genom att det omfattar flera dimensioner, bland 
annat att det även inrymmer situationer och platser. 

225 De los Reyes, Molina och Mulinari, 2005a, sid. 11-30. 
226 Hirdmans teori om genussystemet beskriver en komplex process i frågor om jäm-

ställdhet. Jag ansluter mig till Margaret Davies uppfattning, som menar att det inte 
endast är att frångå ett dåligt konstruerat system och skapa ett nytt, eftersom det 
inte finns något förexisterande system. Genom att synliggöra och se systemet med 
nya ögon eller ge det en ny (annan) mening är det möjligt att faktisk förändra det. 
Se Davies, 2008, sid. 277. 

  Ett exempel på när genussystemet inte beaktas menar jag är den argumentation 
som förklarar att löneskillnader mellan kvinnor och män beror på andra faktorer 
än kön. Denna argumentationslinje tycks utgå från att kvinnor (som individ el-
ler generellt som grupp) ”väljer” att få mindre betalt än män, att kvinnor ”väljer” 
yrken som ger sämre betalt än män, att kvinnor som anställda ”väljer” att inte vara 
lika flexibla som män vilket resulterar i lägre löner, och i förlängningen att kvinnor 
”väljer” att vara/bli prostituerade, brottsoffer och så vidare. Argumentationen in-
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gör de två principerna. På så sätt förklarar den hur individnivån förhåller 
sig till samhällsnivån, men även hur vårt tänkande, kunskapssyn, platser, 
symboler, tankefigurer, sysslor/handlingar och egenskaper präglas av prin-
ciperna. Sistnämnda, som jag kallar kognitiva/kulturella nivån anses särskilt 
viktig i genusrättsvetenskaplig forskning.227 Med hjälp av Hirdmans genus 
och genussystem är det möjligt att exempelvis studera föreställningar om 
rättssubjektet, det vill säga hur kön/genus konstrueras i rätten.228 Konstruk-
tionen sker på samhällsnivån, men både påverkas av och påverkar de övriga 
två nivåerna, individnivån och den kognitiva/kulturella nivån. Teorin om 
genussystemet som en strukturell förklaringsmodell inrymmer en maktdi-
mension, utan att för den skull peka ut någon särskild man eller grupp av 
män, som till följd av en inneboende ondska eller natur förtrycker kvinnor. 
 Som redan nämnts kan även begreppet kön uppfattas vara en social kon-
struktion. Med kön förstås här det formade könet, det vill säga det omfattar 
alla de aspekter av genus som Hirdman beskriver. Det innebär att jag inte gör 
någon åtskillnad mellan begreppen kön och genus. Till skillnad från Hird-
man, som med begreppet genus önskar signalera distans från det laddade 
ordet kön, önskar jag med begreppet kön signalera närhet, det vill säga att 

kluderar även det motsatta förhållandet att män ”kan” välja mer kvinnodominerade 
yrken, att män ”kan” välja att vara föräldralediga i större utsträckning än idag, att 
män ”kan” ta lika/större ansvar för det obetalda arbetet (hushållsarbetet) och så vi-
dare. Genom att beskriva det på ovanstående sätt synes tanken vara absurd att kvin-
nor skulle göra medvetna val som ständigt innebär sämre positioner i förhållande 
till män, medan män tycks ha en valfrihet att ”rätta till” balansen men väljer att inte 
göra så. Dessutom finns det i argumentationen en inkonsekvens. Jag menar att den 
ekvation som följer av en sådan argumentation är något svår att lösa – om kvinnor 
inte förstår sitt bästa – samtidigt som män symboliserar förnuft – är det naivt att 
tro att jämställdhet kan uppnås på ”frivillig” väg eller utifrån Davies, återgå till ett 
”förexisterande system”. Beträffande det manliga förnuftet, se vidare Lloyd, 2005. 

227 Gunnarsson och Svensson kallar den ovan beskrivna nivån enbart för den kulturella 
nivån. Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 138. Kognitiv/kulturell nivå menar jag 
är mer tydliggörande eftersom det förstnämnda fångar det som rör vårt tänkan-
de. Kognitiv kan därför ses som en samlingsterm för våra mentala processer som 
handlar om kunskap, tänkande och information. Att dela världen i kategorier eller 
motsatspar, menar Hirdman, är grundläggande för mänskligt tänkande och skapar 
förståelse, men även det så kallade ”kausala tänkandet” eller orsakskedjor. Den kul-
turella nivån rör den del som handlar om genuskodning av platser, sysslor, artefak-
ter, egenskaper, symboler med flera. Jag avser inte att göra någon åtskillnad mellan 
benämningarna. Istället skulle jag vilja påstå att det inte finns någon tydlig gräns 
mellan kognitiv och kulturell, eftersom de är starkt sammanbundna med varandra. 

228 Se till exempel Svensson, 1997; Andersson, 2004; Fransson, 2001; Pylkkänen, 1995; 
Nordborg, 1995. 
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jag talar om oss.229 Med begreppet kön önskar jag ta till vara på individers 
kunskap och erfarenheter av att vara könsvarelser, det vill säga könsvarelser i 
betydelsen en socialt producerad omständighet vid vilken vi väljer att tillmä-
ta vikt, och med vilken följer vissa kunskaper, erfarenheter och ”bestämda” 
konsekvenser.230 Genussystemets styrande principer och maktperspektivet 
blir särskilt tydligt med Carina Listerborns begrepp ”kroppen som situation” 

Kroppen som en situation är vårt vara i världen, vår närvaro i rummet, i en 
specifik tid, med en specifik kroppslig konstitution och personliga erfaren-
heter. Det är en subjektiv livsvärld som möter andra livsvärldar i serier av 
sociala kategorier och som rör sig i ett rum formad av tidigare fattade beslut 
och representationer. Våra rörelser är formade av det fysiska rummet, likväl 
som av föreställningar, myter symboliska nivåer. Vår levda erfarenhet kan inte 
struktureras i ett tudelat privat och offentligt rum – de privata erfarenheterna 
lever vi med även i ett offentligt rum [kursivering i original].231

Listerborn, menar att kroppen som situation kan betraktas som ett utvidgat 
platsbegrepp genom att det inkluderar fysiska rum, sociala relationer och 
mentala föreställningar.232 Därmed är det också relevant att studera relatio-
nen mellan kropp och rum, eftersom alla sociala företeelser är rumsliga eller 
sker i en rumslig kontext. 
 Som ett analytiskt begrepp förklarar kroppen som situation kvinnors upp-
levelse av kroppslig sårbarhet när det kommer till kvinnors rädsla för sexuellt 
våld i det offentliga rummet, det vill säga att kvinnor känner sig hotade även 
om de inte varit utsatta för övergrepp eller konkreta hot. Listerborn knyter 
samman genusforskning med kulturgeografi och urbanforskning och bidrar 
därmed till teoretiska resonemang om kropp och kön, men även till frågor 
om makt och rum.233 Om kroppen betraktas som en situation, istället för ett 

229 Jämför Svensson som använder genusbegreppet som ett analytiskt relationellt be-
grepp för att synliggöra genusrelationen som relevant i rättsvetenskaplig forskning, 
och därmed belysa de teoretiska hinder som ligger i ”vetenskapens självförståelse 
och i dess teorikärna” för sin analys av föreställningar om rätten. Emellertid anser 
hon att kopplingen genus till man och kvinna bör släppas på sikt, se Svensson, 1997, 
sid. 19-20.

230 Här avses kunskap, erfarenhet et cetera som en följd av den (köns)genusformerande 
processen.

231 Listerborn, 2007, sid. 65.
232 Listerborn utgår från Toril Mois tolkning av Simone de Beauvoir, som menar att 

människans klass, etnicitet, plats, nationalitet, kropp, förflutna, position och för-
hållande till andra utgör olika situationer, Listerborn, 2007, sid. 32. 

233 Rumsbegreppet är inte entydigt och kan beroende på teoretiska och disciplinära 
perspektiv få olika betydelser. Begreppet har kommit att debatteras genom kvinnors 
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ting, kan det bidra till att ge en förklaring till hur den upplevda rädslan 
och den rädslodiskurs vi befinner oss i kan påverka vår egen kroppsupp-
fattning. Kroppen är en del av diskursen, menar Listerborn. Rädslan som 
kvinnor upplever beror på att de är medvetna om att kvinnokroppen i vår 
kultur är situerad, det vill säga sårbar och underordnad det manliga vål-
det.234 Vetskapen om begångna övergrepp mot andra kvinnor världen över, 
är den situation som våra kroppar är placerade i, där våld förstås som en 
manlig handling.235 Enligt Listerborn är det ”den situation[en] som utgör 
vår kroppsliga erfarenhet och som bidrar till att reproducera maktförhållan-
den mellan könen […] [min anmärkning]”.236 Jag tolkar Listerborn som att 
hon är kritisk till dikotomiska angreppssätt, men även som att hon ifråga-
sätter den traditionella synen på vetenskapen som objektiv. Rädslan, menar 
Listerborn, kan både tolkas som ett kulturellt inlärt beteende och som en 
reaktion på en faktisk hotbild. 
 Hur kvinnor hanterar dessa risker har undersökts i en empirisk studie ut-
förd av Birgitta Andersson. I sin studie visar Andersson att kvinnor använder 
sig av olika strategier för att hantera de risker som är kopplade till förflytt-
ningar i det offentliga rummet. Strategierna kan vara medvetna eller omed-
vetna, enligt Andersson.237 En del av strategierna har blivit en så självklar del 
av vardagslivet – att de används på vissa platser, vid vissa tidpunkter, i vissa 
situationer – att de inte längre kräver eftertanke. Det kan till exempel handla 
om att ockupera sätet bredvid genom att lägga sin handväska på den,238 att 

kritik mot den dominerande synen på rummet. Se Berntsson, 1996 (Boverkets rap-
port 1996:4, del 1 av 2), sid. 53, angående de teman som kritiken handlar om. 

234 Listerborn, 2007, sid. 35. 
235 Trygghetstänkande anses ligga nära frågor om demokrati, makt och inflytande samt 

frågor om trivsel och gestaltning. Med utgångspunkt i de nationella trygghetsun-
dersökningarna är den tryggaste individen den mest privilegierade personen – ef-
ter kön, etnicitet, boende, ekonomi och ålder. Enligt undersökningarna tillhör en 
svensk medelålders man, med eget boende och med god ekonomi den mest privile-
gierade gruppen i samhället, se Forssell, Listerborn och Andersson, 2010, sid. 28. 

236 Listerborn, 2007, sid. 5.
237 Andersson, B., 2001, sid. 51. 
238 Se Aftonbladets nätbilaga publicerad 2012-02-13, i vilken bloggen ”Macho i kollek-

tivtrafiken” har uppmärksammats och lett till en hetsig debatt. Enligt artikeln har 
anonyma bilder publicerats på bloggen som visar hur män sitter brett med benen 
och tar upp för stor plats, men även hur kvinnor tar upp extra plats med kassar och 
handväskor i kollektivtrafiken. I artikeln hävdas det att på New Yorks tunnelbana 
beräknas en stående passagerare ha minst två kvadratdecimeter att balansera på, och 
att en sittplats mäter 43 centimeter brett – vilket motsvarar Aftonbladet (på läng-
den) plus fyra centimeter. Se http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14362745.ab. 
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göra sig liten och osynlig, att inte titta någon i ögonen, ta omvägar, beväpna 
sig et cetera. Emellertid understryker Andersson att detta inte innebär att 
kvinnor för jämnan går omkring och är rädda och otrygga, utan att de i sin 
vardag mer eller mindre medvetet förhåller sig till riskerna för att utsättas för 
övergrepp genom användande av olika strategier. Däremot konstaterar hon 
att rädslan innebär kraftiga begränsningar i kvinnors möjligheter att fritt 
använda sig av det offentliga rummet. 
 Fysiska rum ser Listerborn som skapade av mänskliga handlingar, och 
därmed även de avgränsningar som gjorts, vilket gäller allt från nationer och 
städer till byggnader. Maktaspekten uppfattar Listerborn ingå i alla sociala 
handlingar. Genom att titta på den byggda miljön, som skapats av mänskliga 
intentioner och handlingar, kan vi se prioriteringar och föreställningar hos 
beslutsfattarna i samhället.239 Enligt Listerborn tas denna för givet samtidigt 
som den byggda miljön ”förmedlar, konstruerar och reproducerar maktrela-

239 Listerborn, 2007, sid. 8-9. Att det materiella är skapat av människor, där det mar-
keras att det är fråga om ett resultat av en socialt formad process och på så sätt 
kan kopplas ihop med makt har belysts utifrån olika synfallsvinklar. Exempelvis 
talar Friberg om ”könskodade” platser, se Friberg, Brusman och Nilsson, 2004, sid. 
22-23. 

  Friberg som hänvisar till Dag Østerberg, beskriver att de materiella struktu-
rerna, till exempel bebyggelsen och annan fysisk infrastruktur, kan betraktas som ett 
sociomateriellt avtryck från olika tidseror med olika ideal och sätt att se på staden 
och bebyggelse. Dagens era innebär att en stads olika funktioner endast går att 
förena genom privatbilism. Stora kommunikationsytor så som järnvägar, bilvägar, 
rondeller med flera krävs för att foga samman stadens olika funktioner, vilka till 
väsentliga delar endast har en enda funktion, så kallade ”enfunktionsområden”, till 
exempel idrottsanläggningar, bostadsområden, köpcentra, garagedäck, parker, mu-
séer et cetera, se Friberg, 2008, sid. 70. Østerberg själv anser att åtskillnaden mellan 
stad och land inte längre är adekvat, utan behöver omtolkas och förstås utifrån 
andra begrepp. I sin studie utgår han från Oslo-området, och menar att det utifrån 
historiska faktorer går att se avtryck i form av ”lager” eller ”sediment”, framför allt 
från ”den borgerliga storhetstiden”, se Østerberg, 2000, sid. 129 ff. Østerbergs syfte 
med den ”sociomateriella tolkningen” av Oslo-området är att ”uppmärksamma hur 
materialiteten bidrar till att bevara och förstärka oönskade maktförhållanden – och 
att man därför tar till motåtgärder”. Se Østerberg, 2000, sid. 167.

   Friberg kopplar ihop makt och sexualitet med det materiella (bebyggelse och in-
frastruktur) med hjälp av Østerbergs begreppspar tyngd och avlastning. Begreppen, 
genom att de relaterar till olika situationer och företeelser, används för att beskriva 
upplevelser som att de avlastar det vardagliga livet eller ger ökad tyngd. Tyngden 
menar Friberg är upplevelsen av att de materiella strukturerna tynger och begränsar, 
medan avlastning är det materiellas bidrag till känslan av frihet, se Friberg, 2008, 
sid. 72-73. Friberg, Brusman och Nilsson belyser, utifrån tyngd respektive avlast-
ning, hur makt och sexualitet kommer till uttryck i kollektivtrafiken, se Friberg, 
Brusman och Nilsson, 2004, sid. 22 och sid. 28-29. 
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tioner […]”.240 Kropp, tillsammans med rum, uppfattar Listerborn således 
som ovillkorliga kategorier i betydelsen att de alltid är närvarande samtidigt. 
Därmed kan de sociala och rumsliga aspekterna inte heller separeras från 
varandra. Kroppsliga olikheter som till exempel kön, ras, klass, sexuell lägg-
ning, funktionshinder, graviditet, skönhet, styrka, ålder et cetera påverkar, 
förutom vår egen kroppsuppfattning, även rätten till rummet, menar Lister-
born. Enligt min uppfattning förklarar och kompletterar begreppet ”krop-
pen som situation” Hirdmans genusbegrepp, och det kausala tänkandet som 
följer av genusformeringen. 
 Tydligt är att frågan om resor och transporter är starkt knuten till makt, 
vilket den forskning som tas upp nedan visar. Att resor och transporter har 
en maktdimension är en gammal iakttagelse som, enligt Gunnar Falkemark, 
bekräftas inom en rad olika forskningsområden.241 Med hänvisning till tek-
nikfilosofen Paul Virilio och sociologen Zygmunt Bauman menar Falke-
mark att betoningen på acceleration, teknik och snabba färdmedel riskerar 
att undergräva demokratin.242 Inom dromologin243 anses hastigheten, som 
representerar makt, vara den avgörande faktorn i den västerländska kulturens 
utveckling där högre hastigheter alltid slår ut lägre hastigheter. Inom detta 
vetenskapliga fält utgör hastigheten, menar Falkemark, en grundläggande 
förståelsekategori i samhällsanalysen. Hastigheten blir ett hot mot demo-

  Genom att diskutera i termer av materiella strukturer som skapar tyngd eller 
avlastning öppnas möjligheter för konkreta förändringar att omvandla tyngd till 
avlastning, se Friberg, 2004, sid. 107. Enligt Friberg, Brusman och Nilsson undviker 
man på så sätt att befästa rådande könsstrukturer eftersom förbättringen inte riktas 
mot kvinnor utan människor i olika livsstadier och kategorier av människor av båda 
könen så som småbarnsföräldrar, del- och heltidsarbetande, pensionärer, barn och 
så vidare. Poängen som Friberg med flera vill lyfta fram är att det som kan vara bra 
för kvinnor också kan vara bra för män. Bristerna i transportsystemet som Friberg 
identifierar kallar hon ”de vita fläckarna”. De så kallade ”trafikrummen” vilka kvin-
nor befinner sig i omfattar, enligt Friberg, både människor i transportsystemet vilka 
formar olika rum, men även hård materia så som gatan, perrongen eller fordonet. 

  Se även Jessica Berg och Lena Levin, som i en nyligen utgiven rapport från 2011 
har studerat äldre kvinnors och mäns vardagliga resor i kollektivtrafiken, kopplat till 
brister i transportsystemet, se Berg och Levin, 2011. 

240 Listerborn, 2007, sid. 9. Se även föregående not 239. Se även Friberg, 2008, sid. 
65 ff.

241 Falkemark, 2006, sid. 9. Se även Balkmar, 2009; Svensson, 2003; Friberg, Brusman 
och Nilsson, 2004; Friberg, 2008; Polk, 2001. 

242 Falkemark, 2006, sid. 11.
243 Enligt Falkemark har Virilio skapat en helt ny vetenskap, ”dromologin”, där han 

menar att ”dromos” härstammar från det grekiska ordet för hästkapplöpning, se 
Falkemark, 2006, sid. 11. 
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kratin genom en ständigt pågående acceleration på livets alla områden, men 
när besluten fattas med ”ljusets hastighet” kan det inte längre finnas någon 
demokrati.244 Detta förklaras bero på att tekniken förändrar ”[…] de mänsk-
liga handlingarnas tidshorisont” så radikalt att den hamnar bortom själva 
övervägandet […]”.245 Jag förstår Falkemark som att han menar att, förutom 
att politiska beslut fattas snabbt, de beslut som fattas vilka till sitt innehåll är 
av teknisk karaktär, rör en framtid som är svår att överblicka för beslutsfat-
tare idag. Av det följer att det skapas ett avstånd mellan det beslut som fattas 
och det framtida samhälle som det berör. 
 I frågor om transporter och resor kan Hirdmans makt- och genusbegrepp 
kopplas även till färdmedel, vilket jag menar bekräftar att genus inte endast 
är något som häftar vid kroppen, utan tankar om vad som är kvinnligt/
manligt omfattar även ting, så som bilen. De genusformerande processerna 
i frågor om resor och transporter sker genom att kvinnor i första hand för-
knippas med kollektivtrafik och män med bilar, vilket som nämndes tidigare 
kan förklaras med indelningen av människor i sorter. Bilens symboliska bety-
delse kopplat till män och föreställningar om maskulinitet, menar Svensson, 
har präglat och präglar i allra högsta grad transportsystemet, vilket sällan 
problematiseras.246 
 Dag Balkmar menar att bilen både är ett bruksföremål och en menings-
bärare. Med meningsbärare avses bilens symbolvärden såsom status och livs-
stil, vilket går utöver själva bruksvärdet.247 Enligt Mats Brusman kan detta 
förklaras med att ”[b]ilens attraktivitet uppstår genom en växelverkan mellan 
hur den brukas och vilken mening den tillmäts […]”.248 
 De genusformerande processerna, som enligt Hirdman utmärker hela 
samhällslivet, finns i diskurser i policytexter. Detta bekräftas i Balkmars ana-
lys av trafiksäkerhetsfrågor och den så kallade nollvisionen i policytexter. 
Trots att män står för merparten av trafikolyckorna producerar nollvisionen, 
menar Balkmar, även andra diskurser. Bland dessa hör problematiseringen 
av kvinnors ökade risktagande, det vill säga när kvinnor kör alltmer som 
män. Enligt Balkmar innebär detta förutom ett problematiskt uttryck för 
ökad jämställdhet att mäns risktagande tenderar att normaliseras, genom 
att kvinnors förändrade körpraktiker uppmärksammas medan mäns tas för 

244 Falkemark, 2006, sid. 11. 
245 Falkemark, 2006, sid. 11. 
246 Svensson, 2003, sid. 236.
247 Friberg, Brusman och Nilsson, 2004, sid. 93.
248 Friberg, Brusman och Nilsson, 2004, sid. 94.
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givna. Diskursen om kvinnors ökade risktagande fungerar, enligt Balkmar, 
som ett bränsle för att ”[…] ”rena” bilistens symboliska mankön från bilis-
mens omöjlighet, bristande trafiksäkerhet [citationstecken i original]”.249 En 
av Balkmars poänger är att problemet transformeras i diskursen, det vill säga 
att riskfyllda körpraktiker inte längre anses förbehållet män. På så sätt kon-
strueras det sociala ansvarstagandet i trafiken som något för kvinnor, enligt 
Balkmar. 

2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – karakteristiska regler
På samma sätt som det går att tala om att samhället sett olika ut över tid har 
även idéer om hur individer och samhälle ska styras med hjälp av rätten skif-
tat. Jag ska nu närmare beskriva rättsliga styrningsformer med hjälp av rätts-
sociologiska teorier. Genomgången har flera syften. Ett mer allmänt syfte är 
att den antas underlätta förståelsen för rättslig styrning i generell mening, det 
vill säga hur rättsliga styrningsformer (regleringsmodeller) vuxit fram, och 
hur de har påverkat och påverkar lagstiftningens utformning idag. Framställ-
ningen är tänkt att ligga till grund för en fördjupad diskussion i kapitel 8, 
där den rättsliga styrningen, och regler som är betecknande för de områden 
som utpekas som centrala för att uppnå de transportpolitiska målen, kom-
mer att analyseras mot bakgrund av de rättssociologiska beskrivningarna av 
olika styrningsformer. 
 Som ovan antytts har förändringar i samhällets strukturer ställt krav på 
förändrade rättsliga styrningsformer för att möta samhällsutvecklingens krav, 
och i samband med detta har även relationen mellan individ och samhälle 
och hur rätten kan användas som styrmedel förändrats. Sett ur ett historiskt 
perspektiv har rätten i alla tider använts som ett instrument för samhälle-
liga syften, om än med skiftande legitimeringsgrunder. Enligt Hydén kan 
skillnader i regleringsmodeller härledas till den samtida politiska styrningen 
under olika historiska epoker.250 Till exempel skiljer sig rättsstatens rätt från 
välfärdsstatens rätt genom det sätt på vilket rättigheter fördelas till medbor-
gare.251 Detta ska inte uppfattas som att rättsstatens rätt har ersatts av väl-
färdsstatens rätt, utan istället existerar de oftast parallellt med varandra. 

249 Balkmar, 2009, sid. 115.
250 Hydén, 2002b, sid. 109-110.
251 Hydén, 2002b, sid. 109 ff. Se även Gustafssons redogörelse av bakgrunde(n/r) till 

rättsstatens och välfärdsstatens framväxt, som han kopplar ihop med olika rättssys-
tem, se Gustafsson, 2002, sid. 170 ff. 
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 Rättsstaten kännetecknas av att liberala individuella rättigheter förmedlas 
direkt från politisk beslutsfattare till individer, och medborgarna är på så sätt 
adressater för rättsstatens normer. I en rättsstat har medborgare, om deras 
rättigheter åsidosätts, möjlighet att påkalla sina rättigheter inför domstol. 
Två specifika drag kan, enligt Håkan Gustafsson, urskiljas i rättsstatens rätt: 
strävan efter förutsebarhet och kontroll.252 Rätten är under den liberala rätts-
staten starkt formalistisk. Förenklat innebär detta att rätten är negativt be-
stämd i betydelsen innehåller regler för vad staten (inte) får göra, och positivt 
bestämd i meningen att rättsstatens rätt, genom bland annat avregleringar av 
marknaden, skyddar de individuella rättigheterna. Däremot förutsätts män-
niskor att själva tillvarata sina rättigheter.253 Den offentliga regleringen under 
rättsstaten ska således förstås utifrån relationen stat – individ/medborgare.254 

Vidare ska rättsstatens rätt, eller den autonoma rätten, ses mot bakgrund av 
den repressiva rätten, det vill säga då rätten inte var helt skild från den styran-
de makten, utan underordnad denna. Mot denna bakgrund har det därför 
funnits en strävan efter att upprätthålla en skarp skiljelinje mellan rätt, moral 
och politik. Juridiken har inom ramen för den autonoma rätten fått en stark 
betoning på detaljerade och klara regler som gynnar förutsebarhet och anger 
gränserna för förvaltningen och statsmaktens godtycke.255 Emellertid finns i 
den rättsstatliga kontexten varken idémässigt eller begreppsligt utrymme för 
statlig intervention eller sociala rättigheter, enligt Gustafsson.256 Välfärds-
statens rätt utgår från att vissa grupper i samhället generellt sett betraktas 
som svagare och kräver stöd för att tillvarata sina rättigheter. Som en följd av 
synsättet har välfärdsstaten förmedlat rättigheter och skyldigheter via myn-
digheter, vilka ses som representanter för medborgarna. Myndigheterna blir 
på detta sätt bärare av de genom lagstiftningen förmedlade rättigheterna. 
Hydén, som hänvisar till Philippe Nonet och Philip Selznick, menar att vi 
härigenom får en av myndigheterna administrerad responsiv rätt. 
 När det kommer till regleringsmodell är en klassisk styrning av rättighe-
ter i rättsstaten förekomsten av pliktnormer. Pliktnormer beskrivs vara upp-

252 Gustafsson, 2002, sid. 179.
253 Se avsnitt 2.1.1 Ett kritiskt perspektiv, där jag redogör för genusrättsvetenskapens 

kritik avseende uppfattningen om rättssubjektet som en autonom individ. 
254 I civilrättsliga sammanhang reglerar rättsstaten konflikter mellan två parter, till ex-

empel mellan säljare/köpare, hyresvärd/hyresgäst, borgenär/gäldenär et cetera.
255 Gustafsson, 2002, sid. 180-181.
256 Gustafsson, 2002, sid. 180.
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byggda som ”äkta rättsatser”,257 det vill säga att reglerna är uppbyggda ge-
nom olika rekvisit.258 Tolkningsutrymmet i pliktregler är begränsat, eftersom 
pliktregler oftast är normrationella. Det betyder att regeln utgår från att det 
finns ett bakomliggande värde som skall operationaliseras, genom en rättslig 
tolkning av i första hand auktoritativa rättskällor. Det finns flera fördelar 
med rättslig styrning genom pliktnormer. Bland annat nämner Hydén att 
pliktreglerna skänker stabilitet, och är tänkta att hanteras så enhetligt som 
möjligt. Utifrån enskildas perspektiv innebär det en likartad behandling. 
 Välfärdsstatens rätt kännetecknas av att individernas rättigheter förmedlas 
indirekt via myndigheter. Regleringsmodellen bygger på synen på individen 
som ett i vissa avseenden skyddsvärt subjekt, eller vad som i rättsliga sam-
manhang betraktas som svagare grupper. Eftersom den rättsliga styrningen 
sker till förmån för svagare grupper, har det inte ansetts möjligt att rikta rät-
tigheterna direkt till de berörda individerna, eftersom de i sin egenskap av att 
tillhöra en svagare grupp anses oförmögna att göra gällande sina rättigheter 
gentemot omgivningen.259 Den starka staten har på så sätt byggt upp en 
omfattande myndighetsorganisation som skall tillvarata enskildas rättigheter 
gentemot det starkare intresset eller den starkare gruppen. Det är mot denna 
bakgrund den responsiva rätten ska ses. Av den responsiva rätten följer att 
staten, liksom myndigheter, per definition ska uppfattas som goda, eftersom 
de företräder de svagare individerna i deras ”roller”, exempelvis kvinnor.260 
En fördel med välfärdsstatens responsiva rätt är att den förmår att på ett 
bättre sätt än rättsstatens regler integrera olika samhälleliga system med var-
andra. Emellertid har rätten tvingats ge avkall på sina traditionella särdrag, 
som enligt Hydén är: pliktnormer, normrationalitet och rättssäkerhet. En 
allvarlig invändning mot den välfärdsstatliga regleringen är att den riskerar 
att vändas mot individerna själva, eftersom det saknas skydd mot myndighe-
ter. Med det menas att avsaknaden av individorienterade rättigheter innebär 
begränsade möjligheter till domstolsprövning.261 Med den välfärdsstatliga 
regleringen förlorar rätten sin generella karaktär, och reglernas adressater blir 
istället utpekade som tillhörande en rättsligt definierad svagare grupp, eller 
utsatta intressen i samhället. För den händelse att dessa svagare grupper i nå-

257 Jag tolkar Hydén som att han använder pliktnormer synonymt med pliktregler. 
Jämför Hydén, 2002a, och Hydén, 2002b.

258 Med rekvisit avses de moment (förutsättningar) i en rättsregel som enligt rättsregeln 
ska vara uppfyllda, för att en viss rättsföljd ska följa. 

259 Hydén, 2002a, sid. 117.
260 Hydén, 2002a, sid. 122.
261 Hydén, 2002a, sid. 122. 
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gon mening är organiserade, har man utnyttjat intresseorganisationer i den 
rättsliga konfliktlösningen. 
 I välfärdsstatens rätt finns två typer av normer,262 avvägningsnormer och 
mål- och medelnormer, enligt Hydén. Avvägningsreglerna är svagare i nor-
mativt hänseende och pekar endast ut vilka intressen som skall vägas mot 
varandra, däremot specificerar inte normerna hur själva avvägningen ska gå 
till.263 Avvägningen mellan berörda intressen överlåts till intresseorganisa-
tioner.264 Mål- och medelreglerna anger de mål behörig beslutsfattare skall 
sträva efter att uppnå, samt vilka medel som står till buds för ändamålet. 
Mål- och medelregler förutsätter kunskap i andra än rättsliga hänseenden för 
sin tillämpning, samt är beroende av handlingsmöjligheter inom den kon-
text de avses verka inom. Beslutsorganen när det gäller mål- och medelregler 
är i regel den professionella organisationen som reglerna berör. Enligt Hydén 
härskar socialarbetare över socialtjänstlagen, arkitekter över plan- och bygg-
lagstiftningen, civilingenjörer över vägtrafiklagstiftningen, pedagogerna över 
utbildningsområdets lagstiftning et cetera.265 Det rättsliga beslutsfattandet 
baseras då på mål- och medelregler,266 vilka till sin utformning är allmänt 
hållna och vagt formulerade. Den här typen av regler har kritiserats av Stig 
Strömholm. Han har bland annat betonat lagstiftningsteknikens betydelse 
för exempelvis de rättstillämpande myndigheternas samhälleliga funktion. 

Ju mer generellt hållna lagbestämmelserna blir – och ju vanligare det blir att 
ålägga de rättstillämpande myndigheterna att göra framtidsbedömningar 
(>>prognoser>>) och verka, med stor frihet i valet av medel, för uppnåendet 
av vissa i lagstiftningen angivna mål, desto mer avlägsnar man sig från tradi-
tionell rättstillämpning för att i stället närma sig en beslutsmodell, som liknar 
den fria, politiska eller ekonomiska [parentes och tecken i original].267

Svensson menar att en rättslig norm som stämmer överens med normer i öv-
riga system sannolikt har större förutsättningar att implementeras.268 För att 

262 Hydén förefaller använda sig av både normer och regler, och det är inte alltid klart 
vad som avses. Ibland används ”normer” och ”regler” synonymt, ibland tycks Hy-
dén avse regelns ”innehåll” som norm, det vill säga vad regeln anger. 

263 Hydén, 2002a, sid. 11. 
264 Hydén exemplifierar med regler i miljöbalken och lag om anställningsskydd. 
265 Hydén, 2002a, sid. 120-121.
266 Mål- och medelregler förekommer ofta i så kallade ramlagar till exempel social-

tjänstlag (2001:453), hälso- och sjukvårdslag (1982:763), skollag (2010:800) med 
flera. 

267 Strömholm, 1996, sid. 427. 
268 Svensson, 2003, sid. 242. 
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mål- och medelregler ska kunna vara effektiva inom ett system där det finns 
normer av andra slag än rättsliga, krävs det tydliga anvisningar om medel.269 
 Mål- och medelreglerna är sålunda annorlunda än rättsstatens pliktreg-
ler, vilka kännetecknas av att den enskilda individen förutsätts att ”aktivera” 
rättigheterna inför domstol eller liknande organ. Domstolen som (ofta) är 
sammansatt av jurister har att ta ställning till de rättsliga bedömningar som 
den aktualiserade rättigheten innebär. Ytterligare en skillnad mellan mål- och 
medelregler och pliktregler är, att de förstnämnda är framåtsyftande medan 
de senare innebär bedömningar ex post, det vill säga efter att något har hänt.
 Välfärdsstatens responsiva rätt förekommer idag parallellt med den reflex-
iva rätten, som beskrivs som en tredje rättsform. Från individorienterade rät-
tigheter, via rättigheter som primärt fördelas genom myndigheternas försorg, 
förväntas individer att med den reflexiva rätten skapa sina egna rättigheter. 
Den reflexiva rätten syftar nämligen till att skapa en arena, där individer 
med rättens hjälp kan skapa sina egna rättigheter och själva lösa problem i 
en kommunikativ process fri från maktanspråk och förtryck.270 Begreppet 
”reflexiv rätt” har myntats av den tyske rättsteoretikern Günther Teubner271 
och ska ses mot bakgrund av välfärdsstatens responsiva rätt. På senare tid har 
krav på en avreglering ställts.272 Anledningen till det är att den responsiva 

269 Svensson, 2003, sid. 243. Enligt Svensson gäller det även avvägningsregler. 
270 Se Rejmer, 2003, sid. 42-43; Hydén, 2002a, sid. 131.
271 Teubner, 1983. Enligt Hydén har den vetenskapliga diskursen som ägt rum på se-

nare tid försökt att utifrån samhälls- och rättsvetenskapliga utgångspunkter beskriva 
olika perioder i rättsutvecklingen. Bland de som deltagit i det offentliga samtalet 
nämner Hydén tyskarna Jürgen Habermas och Niklas Luhmann, amerikanerna 
Philippe Nonet och Philip Selznick samt skandinaverna Wilhelm Aubert och Jør-
gen Dalberg-Larsen. Teubner ska, enligt Hydén, ha försökt knyta samman nämnda 
personers beskrivningar av rättsutvecklingen. 

272 Hydén, 2002a, sid. 191 ff. Jørgen Dalberg-Larsen ser planlagstiftningen som ett 
svar på tidigare styrningsformer, som under senare tid har kritiserats för oförut-
serbarhet, vilken han menar kännetecknar planläggningen i välfärdsstaten. Enligt 
Dalberg-Larsen präglas den nuvarande utvecklingen (reflexiva rätten) av tanken om 
närdemokrati, med fokus på regler om medborgarinflytande inom olika samhälls-
sektorer eller där medborgarinflytandet företräds av utsedda representanter, men 
även intresseorganisationer av skilda slag. En intressant tanke som Dalberg-Larsen 
ger uttryck för är att ”parterna” också görs medansvariga för den ”førte politik”. 
En ökad användning av planläggning tolkar Dalberg-Larsen vara ett uttryck för en 
strävan efter ett ökat medborgarinflytande. ”Man vil via lovgivning i stigende grad 
etablere rammer for en fortsat dialog om den fremtidige udvikling, snarere end 
håndgribeligt og materielt diktere denne gennem materielle regler. […] Hvilke af 
disse, eller andre, muligheder der vil blive realiserat, afhænger dog i sidste instans 
av en række individuelle og kollektive valg, der vil blive truffet i fremtiden, [...] og 
av hvilke i dag uforudsigelige problemer, man vil komme til at tage stilling til”, se 
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rätten, vilken bland annat syftar till att korrigera negativa konsekvenser och 
orättvisor som en följd av det ekonomiska systemet, har bidragit till en över-
reglering.273 Enligt Teubner anses den reflexiva rätten bättre kunna hantera 
samhällsutvecklingen, och därigenom de krav som ställs på den moderna 
rätten. 

Reflexive law […] will neither authoritatively determine the social functions 
of other subsystems nor regulate their input and output performances, but 
will foster mechanisms that systematically further the development of reflexion 
structures within other social subsystems [kursivering i original].274

Rättens funktion med ansatsen är, enligt Teubner:

Law’s role is to decide about decisions, regulate regulations, and establish 
structural premises for future decisions in terms of organization, procedure, 
and competencies.275 

Hydén beskriver Teubners reflexiva rätt som en proceduralisering av rätt-
en.276 Istället för att intervenera ska rätten genom konstituerande regler till-
handahålla en arena, där rättens funktion och uppgift i första hand är att 
reglera inom olika samhälleliga områden i frågor om kompetensförhållan-
den, organisatoriska och institutionella beslutsformer, men där innehållet i 
verksamheten får utvecklas fritt, utan detaljerade regler. Genom dessa arenor 
ska berörda intressen i ett tidigt skede i beslutsprocessen få stötas och blötas, 
vilket antas ha en konfliktlösande effekt. Enligt Hydén utgör till exempel 
medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen exempel på den reflexiva rät-
tens idé. Emellertid menar han att de endast kan karaktäriseras som ”em-
bryon till en reflexiv rätt” eftersom representanter för olika intressen inom 
arenan inte har en jämbördig ställning, och därmed har de inte lika faktiska 
möjligheter att påverka beslutet. Jag förstår Hydén som att han menar att 
den som initierar beslutsprocessen, som han kallar ”det primära intresset”, 
har en starkare ställning än de som kallas till arenan och representerar ”det 
externa intresset”. 

Dalberg-Larsen, 1984, sid. 208-209. Vilken riktning utvecklingen tar beror, menar 
Dalberg-Larsen, på flera faktorer och nämner bland annat den tekniska utveck-
lingen, den resursmässiga och den ekonomiska utvecklingen. 

273 Hydén, 2002a, sid. 191. 
274 Teubner, 1983, sid. 275.
275 Teubner, 1983, sid. 275.
276 Hydén, 2002a, sid. 131.
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 Utan att vara mål- och medelregler i Hydéns mening menar jag regering-
ens styrning av sina myndigheter i form av årliga regleringsbrev och genom 
instruktion vara en variant av dessa. Styrningen av myndigheterna har, enligt 
Svensson, huvudsakligen operationaliserats genom delegering av ansvar från 
riksdag till regering till myndighetsnivå i form av myndighetsinstruktioner, 
genom regleringsbrev och krav på återrapportering.277 Ett problem med den-
na typ av delegation är enligt Svensson att ansvaret inte är tydligt. Grundtan-
ken är att mål och medel angivna i instruktion och regleringsbrev, jämte kra-
vet på jämställdhetsintegrering av myndigheternas verksamhet, ska leda till 
jämställdhet. Jag menar att kravet på jämställdhetsintegrering tenderar att bli 
ett mål för myndigheten att eftersträva i sin verksamhet, trots att strategin278 
är ett medel för att uppnå de mål som anges i myndighetens instruktion och 
regleringsbrev. Styrning genom instruktion och regleringsbrev å ena sidan 
och krav på jämställdhetsintegrering å andra sidan har enligt Eva Wittbom 
visat sig leda till ett kvantitativt perspektiv på transportområdet. Wittbom 
som har analyserat regleringsbrev som styrmedel för att uppnå jämställdhets-
politiska mål på transportområdet visar att ”[…] målstyrningen framkallar 
ett kvantitativt perspektiv på kön istället för ett kvalitativt genusperspektiv 
på transportsystemet”.279 
 Sammanfattningsvis har rättsutvecklingen gått från en formaliserad rätts-
ordning med privat självbestämmanderätt som ideologisk grund till att efter-
sträva social rättvisa och materiell rätt i välfärdsstatens riktning. Den rättsliga 
utvecklingen har gått från en repressiv rätt över till en autonom, responsiv 
rätt till reflexiv rätt. Hur dessa rättsformer i varierande grad förekommer 
inom olika samhällsområden, och specifikt inom samhällsplaneringen, be-
handlas i nästa avsnitt. 

2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspektiv på samhällsplaneringen – som del 
av ett motivationssystem, vilken regleras på ett visst sätt 
I det föregående avsnittet har rättssociologiska beskrivningar av sambandet 
mellan politisk styrning och regleringsmodeller, och för dessa karaktäristiska 
regler, uppmärksammats. I det följande fullföljer och utvecklar jag resone-

277 Svensson, 2003, sid. 253. 
278 Här avses jämställdhetsintegrering som strategi för att uppnå de generella jämställd-

hetspolitiska målen, se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för 
att uppnå den generella jämställdhetspolitiken och det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem, se kapitel 3.

279 Wittbom, 2009, sid. 199. Se även Wittbom, 2007. 
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mangen om hur man med ett rättssociologiskt synsätt kan se på olika samhäl-
leliga aktiviteter inom bestämda system som präglas av typiska regleringsmo-
deller. En central del i denna studie rör frågan om hur rätten kan användas 
som ett reforminstrument för att uppnå samhälleliga eftersträvade mål, det 
vill säga hur man med hjälp av rättslig styrning kan utjämna levnadsvillkor 
och maktförhållanden. Som framgått ovan uppfattas rätten inte som ett helt 
slutet system, utan interagerar med andra normerande system och strukturer. 
I detta avsnitt diskuterar jag inledningsvis förhållandet mellan rätt och sam-
hälle utifrån perspektivet samhällets påverkan på rätten, eller lagstiftningen 
sett utifrån ett planeringsteoretiskt perspektiv, och den teoribildning som 
vuxit fram inom ramen för samhällsplaneringen. I sammanhanget avser jag 
främst planeringsteorin som omfattar såväl teorier om planering, det vill säga 
hur planering utförs, som teorier för att utveckla planering.280 
 Detta förhållande ska ses som en del av den ”bundna” tanken, som på ett 
individplan innebär att rätten, inte endast speglar de materiella villkoren, 
utan att de människor som med stöd av lagstiftningen ska fatta beslut inte 
har samma möjligheter, makt eller inflytande att förändra de villkor som 
formar och präglar den egna verksamheten. På ett övergripande plan innebär 
den ”bundna” tanken att samhällsplanering ingår i ett av tre olika motiva-
tionssystem, inom vilket den samhälleliga aktiviteten äger rum, och som i 
helhet regleras på ett visst sätt. Dessa motivationssystem kommer jag sedan 
att återkomma till i min analys, eftersom de synliggör vilka konsekvenser 
olika motivationssystem har för rättslig styrning i jämställdhetsfrågor. 
 I rättssociologiska sammanhang förutsätts lagstiftningen verka i ett sam-
manhang. Enligt detta synsätt behöver lagstiftningens syfte, för att få ge-
nomslag, även stimulera fram handlingstendenser framkallade av andra nor-
merande system och strukturer. I analyser av rätten är det viktigt att upp-
märksamma dessa, eftersom man annars avskär sig möjligheten att förstå la-
gens verkningssätt.281 Enligt en rättssociologisk uppfattning som företräds av 
Mathiesen är det inte möjligt att studera lagstiftningens åsyftade verkningar, 
liksom dess icke åsyftade verkningar, isolerat från det sammanhang rätten 
förväntas verka i.282 Mathiesen menar att eftersom lagstiftningen verkar i ett 
sammanhang, det vill säga att den verkar tillsammans med andra förhållan-
den, förutsätter den motivation hos de människor som den antas verka på. 
Vad som menas med motivation återkommer jag till. Konkret innebär det 

280 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 69.
281 Stjernquist och Widerberg, 1978, sid. 43. Se även Edling och Elwin, 1973, sid. 34.
282 Mathiesen, 2008, sid. 29 ff. 
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att lagar endast ”verkar” genom människornas tankeprocess, deras medvetna 
eller omedvetna uppfattningar och föreställningar om rätten.283 Jag tolkar 
Mathiesen som att han menar att det rättsliga beslutsfattandet handhas av 
människor, vilka påverkas av en rad olika utomrättsliga faktorer. Av detta 
följer att det blir nödvändigt att fråga sig vad som kan tänkas inverka på det 
rättsliga beslutsfattandet. En sådan påverkan antas inom ramen för denna 
undersökning vara de teoretiska premisserna bakom planeringen. Hur man i 
stora drag tänker kring planering av samhället är viktigt att uppmärksamma, 
eftersom beteckningen samhällsplanering inkluderar planering av transpor-
ter och resor.284 För att förstå förhållandet mellan rätt och samhälle, kopplat 
till möjligheter att förändra rätten, behöver man dessutom uppmärksamma 
”aktiviteten” samhällsplanering på ett mer övergripande samhälleligt plan. 
Dagens lagstiftning kan ses som ett resultat av de villkor som skapats av 
historiska omständigheter och sociala strukturer. För att uppnå jämställdhet 
är det viktigt att lagstiftningen är framåtsträvande, och inte endast förmår 
att tillmötesgå samhällsutvecklingens krav, eftersom det rimligen inte kan 
förväntas inom ramen för genussystemet. 
 Anita Larsson och Anne Jalakas som har analyserat samhällsplanering ur 
ett genusperspektiv menar att planering innebär att förhålla sig till framti-
den, vari det ingår tre huvudelement: en samtidsbeskrivning, en framtidsbild 
samt en samordnad princip som binder samman samtid med framtid. De 
olika förhållningssätten går att överföra till lagstiftning, men även till rätts-
vetenskapen. Lagstiftningen förväntas, förutom att förhålla sig till samtid 
och framtid, även styra människors beteende och handlingar, eller verka nor-
merande.285 Lagstiftningens bakomliggande värderingar rörande planerings-
frågor har skiftat över tid. Larsson och Jalakas påvisar att planeringen från 
efterkrigstiden fram till 1980-talet byggde på en uppbyggnad av en välfärds-
stat med den offentliga sektorn som huvudaktör. Normer och riktlinjer togs 
vid denna tidpunkt fram av experter och myndigheter. I planeringen var 
kvinnornas inflytande på samhällsbyggandet och folkhemsidealet begrän-

283 Till skillnad från naturvetenskapligt tänkande. Mathiesen, som hänvisar till Max 
Weber, exemplifierar med ett fysiskt föremål som en sten, vilken när den faller mot 
marken ”verkar” oberoende av någon motivationsprocess, se Mathiesen, 2008, sid. 
31. 

284 Se Waldo, 2002. 
285 Svensson, 1997, sid. 32, not 12. Jag behandlar rättens ”normerande verkan” under 

avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext. 
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sat.286 Planeringen syftade till att ”lägga livet till rätta”287 för medborgarna 
och kännetecknades av ”[…] att framtidsbilden formades av tydliga mål för 
verksamheten, för planeraren gällde det att forma vägen dit”.288 Listerborn 
visar i sin avhandling, Trygg stad Diskurser om kvinnors rädsla i forskning, po-
licyutveckling och lokal praktik, att könstillhörigheten var synliggjord och att 
intresset för befolkningens könsfördelning var stort.289 Däremot förväntades 
kvinnor ha ansvaret för hushållsarbete och barn. I planeringen märktes detta 
genom att män förekommer i planeringen som arbetskraft och fastighetsä-
gare. Under senare delen av femtiotalet och sextiotalet förekommer kvinnor 
och män alltmer sällan i planer. Istället sorteras människor in i ”[…] andra 
kategorier som konsumenter, kunder, sysselsatta, boende och trafikanter”.290 
Detta menar Listerborn beror på dåtidens framväxande jämlikhetsvision. 
 En annan kritik som Larsson och Jalakas lyfter fram är att det allmänna 
intresset inte problematiserades i planeringen, utan detta antogs vara den-
samma för alla människor. Detta synsätt har kritiserats och beskrivits som 
ett uttryck för teknisk rationalitet och som en del av den sociala ingenjörs-
konsten, det vill säga att med det rationellt vetenskapliga förnuftet planera 
bort olyckan ur människors liv.291 Miljonprogrammet gav upphov till starka 
protester bland befolkningen vilket medförde att man successivt i exempelvis 

286 Listerborn, 2002, sid. 24. 
287 Larsson och Jalakas använder i sin bok uttrycket ”lägga livet till rätta”, se Larsson 

och Jalakas, 2008, sid. 70. Uttrycket förekom dock redan i Befolkningskommis-
sionens slutbetänkande från 1938, vilket framgår av Hirdmans studie från 1989, Att 
lägga livet tillrätta: studier i svensk folkhemspolitik, se Hirdman, 1989. Hirdmans 
studie utgjorde en del av en statlig utredning, vars resultat redovisades i betänkandet 
Demokrati och makt i Sverige Maktutredningens huvudrapport (SOU 1990:44, Dir. 
1985:36). 

288 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 70.
289 Listerborn, 2002, sid. 24, not 12. I sammanhanget inkluderar Listerborn i ”pla-

neringen” både offentlig fysisk planering, det vill säga markanvändning och den 
fysiska utformningen, och offentlig samhällsplanering, i vilken den senare exempli-
fieras med barnomsorgsplaner, äldreomsorg och miljöplaner. 

290 Listerborn, 2002, sid. 24.
291 Termen ”social ingenjörskonst” har i Sverige i första hand förknippats med Gunnar 

och Alva Myrdal och deras skrift Kris i befolkningsfrågan från 1934, där författarna 
förespråkade omfattande sociala reformer för skapandet av det svenska välfärdssam-
hället eller ”folkhemmet”. På senare tid har termen fått en negativ värdeladdning. 
Uttrycket har emellertid använts sedan förra sekelskiftet, men uppmärksammades 
främst genom Karl Poppers Det öppna samhället och dess fiender från 1945. Popper 
förespråkade en ”styckevis utförd teknik”, det vill säga stegvisa reformer som me-
tod för att bekämpa samhällets orättvisor, och avfärdade ”utopisk teknik” (utopian 
social engineering), det vill säga en förändring som innebär en total omstöpning av 
samhället, se Popper, 1980, sid. 158 ff.
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plan- och bygglagstiftningen har stärkt medborgarnas möjligheter till infly-
tande i planprocessen.292 En slutsats som Larsson och Jalakas drar är att den 
tekniskt rationella modellen, som miljonprogrammet293 utgjorde ett exempel 
på, inte skulle ha accepterats av befolkningen i dagens samhälle. 
 I slutet av sjuttiotalet ökade kvinnorörelsens intresse för bostadsfrågor och 
planering, som varit vilande under femtiotalet och sextiotalet. Sjuttiotalets 
kvinnorörelse präglades av det nya ekologiska tänkandet och det riktades 
en kritik mot det tekniska samhället. Listerborn menar till exempel att det 
kollektiva boendet ska ses som ”[…] en kritik mot kärnfamiljsidealet och 
det isolerade förortslivet som byggde på idealet med en hemarbetande fru 
och en yrkesarbetande bilburen man”.294 Under åttiotalet var fokus inom 
planeringen på byggande, förvaltning och boende utifrån vardagsliv295 och 
bostadsmiljöer.296 Ett problem idag är enligt Larsson och Jalakas att plane-
rarna har ett stort antal mål att arbeta mot, vilka dessutom är generella till sin 
utformning. De mål som tas upp är till exempel miljömålen, de transport-
politiska målen, jämställdhetsmålet och folkhälsomålet. Larsson och Jalakas 
påpekar att förutom oklarheten kring begreppet det ”allmänna intresset” är 
det ett problem att ”[…] flera av de [tidigare] tydligt formulerade normerna 
och riktlinjerna försvunnit”.297 Därutöver pekar Larsson och Jalakas på en 
förändring som innebär att privata aktörer har fått större utrymme i pla-
neringsprocessen än tidigare. För samhällsplaneringen har det inneburit att 
den ”ombesörjande staten” ersatts av en ”samarbetande stat”. Detta har i 
sin tur lett till att motstridiga krav uppstått i planeringen. Som en följd av 
förändringar i omvärlden och nya och motstridiga krav på planeringen har 
enligt författarna två principiellt olika planeringsansatser vuxit fram: kom-
munikativ planering och förhandlingsplanering.298 Kännetecknande för den 

292 År 1987 och ytterligare genom ändringar 1996. 
293 Bostadsbyggandet under perioden 1965-1975 har kommit att kallas miljonprogram-

met och innebar att under en kort period bygga en miljon bostäder. Den poli-
tiska reformen syftade till att på så vis lösa den akuta bostadsbristen och förbättra 
bostadsstandarden. 

294 Listerborn, 2002, sid. 25.
295 Vardagsliv är för Listerborn både ett studieobjekt och ett vetenskapligt perspektiv. 
296 Listerborn tar i sammanhanget upp Boverkets två delrapporter från 1996, Hela sam-

hället, som hon menar har fått stor betydelse för engagerade planerare i hela landet 
för frågor om jämställdhet i samhällsplanering och fysisk planering. Rapporten be-
handlar frågor som skolan, arbetsliv, omsorg, fritid, resmönster, trygghet, utbild-
ning, vardagsliv, barn och ungdomar i planeringen. Jag återkommer till Boverkets 
rapporter i kommande avsnitt. 

297 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 71.
298 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 71.
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kommunikativa planeringen är att den innefattar flera metoder och tekni-
ker vilka ”[…] fokuserar på en utveckling av själva processen, det vill säga 
planeringens innehåll och de olika aktörernas roller och inflytande i den, 
inte minst medborgarnas”.299 Förhandlingsplaneringen inriktas i huvudsak 
på att kommun och exploatör i ett tidigt skede avtalar om planering och 
byggande, med fokus på samtycke mellan inblandade aktörer och snabbare 
tidsschema för olika projekt. Den senare kan enligt Larsson och Jalakas för-
svåra medborgarnas inflytande i planeringen. En slutsats de drar är att de 
olika ansatserna illustrerar motstridiga krav; å ena sidan vill medborgarna 
ha större inflytande, å andra sida efterfrågas effektivare planering. Jag tol-
kar Larsson och Jalakas som att de förespråkar den kommunikativa ansatsen 
eftersom denna fokuserar mer på att utveckla problemformuleringen och 
inte primärt på problemlösning. De anför som argument att eftersom de 
frågeställningar som ska lösas inte längre är lika självklara, är det viktigt att 
utveckla själva planprocessen och dess inledande problemformulering. Den 
fråga som bör ställas är hur vi uppnår jämställdhet i samhället. Vilken kun-
skapsgrund som används vid planeringen har stor betydelse för möjligheten 
att uppnå ett jämställt samhälle. För att det ska vara möjligt behövs, utöver 
experters, även människors kunskap.300 På så vis blir människors erfarenhet 
en viktig kunskapskälla för planerare. De menar att ”[d]en kommunikativa 
planeringsansatsen är ett sätt att inlemma de berörda individernas kunskap 
och erfarenhet i planeringsprocessen”.301 Med andra ord förespråkar de en 
planeringsprocess som innebär ett förhållningssätt där man inte planerar för 
utan med medborgarna.302 
 Forskning visar att planeringsfrågor handlar om makt. Tora Friberg och 
Anita Larsson har bland annat lyft fram kopplingen mellan lagstiftningen 
och planeringens praktik. De pekar på att lagstiftarens betoning på ”alla” 

299 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 72.
300 Larsson och Jalakas utgår från att all kunskap är beroende av sitt lokala och historis-

ka sammanhang, som de menar är formade av språket och inbäddade i maktrelatio-
ner. ”Människornas” kunskap ska enligt författarna förstås i motsats till experternas 
kunskap (planerarnas), se Larsson och Jalakas, 2008, sid. 73. 

301 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 73.
302 Larsson och Jalakas menar att den kommunikativa ansatsen inspirerats av den tyske 

filosofen Jürgen Habermas tankar om det offentliga samtalet som en möjlighet att 
nå samförstånd kring en önskvärd samhällsutveckling, och den brittiske sociolo-
gen Anthony Giddens teorier om vilka processer som den sociala struktureringen i 
samhället vilar på. Det betyder att enskilda mänskliga handlingar både skapar men 
också påverkas av strukturer och att det däremellan finns ett samspel som går att 
påverka, se Larsson och Jalakas, 2008, sid. 75-76.
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kan beskrivas som en omformningsstrategi/neutraliseringsstrategi.303 Planerare 
tillämpar strategin dels för att undvika maktaspekter, dels för att slippa ägna 
sig åt det som traditionellt uppfattas som typiska kvinnofrågor. I den mån 
problematiken manligt – kvinnligt förekommer omformas frågan till termer 
av ”mänskligt”, vars innebörd får drag av det som traditionellt förknippas 
med kvinnor, enligt Friberg och Larsson. Mänskligt blir humant, omsorgs-
inriktat, igenkännande, lyssnande och varsamt.304 Därigenom undviker man 
maktaspekten och kringgår det faktum att en gruppindelning av människor 
inte bygger på likvärdiga kategorier.305 Ett exempel på detta är att man inte 
kan vara ung och gammal på en gång. Friberg och Larsson menar att kön 
däremot ständigt är närvarande, och det är möjligt att ”man är kvinna och 
storstadsbo” eller ”man är kvinna och gammal”. 
 Med hjälp av motivationssystem är det möjligt att se hur den rättsliga 
styrningen förhåller sig till en viss särskild samhällelig aktivitet, till exempel 
planering, det vill säga till den styrning och till de drivkrafter som ska påver-
kas.306 Hydén, som inspireras av den norske sociologen Gudmund Hernes, 
laborerar med tre motivationssystem: självreglerande system, planerade system 
och intervenerande system. I likhet med Hernes, definierar Hydén motiva-
tionssystem som ”[…] ordningar för att befrämja bestämda mål genom att 
få personer att handla på ett särskilt sätt”.307 De styrningsprinciper som an-
vänds skiftar i de olika systemen, och motivationssystemen uppfattar Hydén 
som tre olika grader av samhällsreglering. 
 I självreglerande system vilar initiativ och handling på de enskilda indivi-
derna, med andra ord, är det dessa som fattar beslut och agerar.308 Även om 
det handlar om ett enskilt handlande menar Hydén att handlingen inte ut-
förs slumpmässigt, utan görs inom en viss ordning, som koordinerar enskilt 
handlande i en gemensam riktning. Självreglerande system finns i alla sam-
hällen, och kan vara av skiftande slag. I Sverige utgör marknaden ett exempel 
på självreglerande system.309 För den enskilde individen eller aktören kan 

303 Friberg och Larsson, 1997, sid. 13. 
304 Jämför Hirdman, se avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön.
305 Friberg och Larsson, 1997, sid. 13.
306 Se även Stjernquist, 1973, sid. 48, om hur förändringar i sociala beteenden kan 

framkallas genom lagstiftning. 
307 Hydén, 2002b, sid. 140 och Hydén, 2002a, sid. 165.
308 Hydén, 2002a, sid. 166 ff. 
309 Självreglerande system kan enligt Hydén vara av två slag, samhällslivet som ”lagstif-

taren” inte befattar sig med alls och den civilrättsliga regleringen. Den civilrättsliga 
regleringen uppfattas vara en del av systemet som är/har varit föremål för politisk 
reglering. Emellertid har ”lagstiftaren” överlämnat eller delegerat beslutsfattande åt 
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det självreglerande systemet antingen vara pådyvlat och/eller internaliserat. 
Med detta menar Hydén att det kan uppfattas som en självklarhet genom 
att man så att säga har ”fötts in i det” eller genom att man är utsatt för 
strukturellt tvång, det vill säga inte har något annat val.310 Kännetecknande 
för självreglerande system är att de är spontana, det vill säga de kan regleras 
autonomt utan politisk eller rättslig inblandning. På så sätt kan systemet ge-
nerera bindande regler och reproducera sig självt. I en regleringsfas är rättens 
funktion primärt att förstärka och stabilisera systemet, genom att tillhanda-
hålla spelregler i form av gränser för vad som är tillåtet respektive otillåtet, 
samt som instrument för samordning och samhandling utifrån spelets idé. 
Hydén poängterar att det är viktigt att skilja på systemets idé och systemets 
spelregler. Rättsreglerna återfinns i systemets spelregler, vilka inte nödvän-
digtvis skvallrar om systemets idé.311 Kriterier för utveckling av systemets 
idé ligger, enligt Hydén, utanför den rättsliga sfären. De normer som hör till 
självreglerande system har karaktären av pliktnormer, och som beslutsorgan 
fungerar oftast de allmänna domstolarna, där den juridiska argumentationen 
bestämmer utfallet av beslutsfattandet. 
 I planerade system överförs handhavandet av området till statlig eller kom-
munal förvaltning. Exempel på sådana områden är utbildningsområdet, 
sjukvård, socialvård, rättsväsende, försvar, allmänna platser samt infrastruk-
tur av olika slag såsom väg- och kollektivtrafik.312 Det är inom dessa som 
motiven för handlandet växer fram, det vill säga motivationssystemet utgår 
från de politiska beslut varigenom systemet bildats, men får enligt Hydén sin 
operativa kraft av de professionella motiv för handlande som förekommer 
beroende på inriktning. Förenklat kan det planerade systemet sägas innefatta 
först och främst funktioner som är av betydelse för hela samhällsbildningen. 
Inom det planerade systemet tillhandahålls kollektiva nyttigheter (tjänster) 

enskilda aktörer att själva ombesörja sina interna angelägenheter, se Hydén, 2002a, 
sid. 166 ff.

310 En reflektion jag gör i sammanhanget är att genussystemet uppfyller Hydéns krite-
rier för självreglerande system i det att systemet reproducerar sig självt och att den 
enskilda individen uppfattar systemet som en självklarhet, det vill säga inte uppfat-
tar de styrande principerna som tvång, utan snarast har internaliserat (de manliga) 
normerna så som sina egna. 

311 Hydén exemplifierar med fotbollsspel, där det finns klara regler för vad som är tillå-
tet respektive otillåtet, och vilka konsekvenserna blir för den som bryter mot spelets 
regler. När det kommer till att spela spelet finns det inte på förhand upprättade 
regler, utan dessa principer och strategier utvecklas mot bakgrund av spelets idé, se 
Hydén, 2002a, sid. 166, not 49. 

312 Hydén, 2002a, sid. 176 ff. 
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som oavsett om man betalar för dem eller inte kommer den stora allmän-
heten tillgodo. Eftersom dessa tjänster inte kan marknadsföras och säljas till 
endast betalande kan inte heller produktionen följa traditionella marknads-
ekonomiska teorier om till exempel efterfrågan och utbud.313 Staten övertar 
produktionen av varor och tjänster för sådana kollektiva nyttigheter som 
åsyftas ovan. Rätten syftar i det planerade systemet till att effektuera bestäm-
da politiska mål. Enligt Hydén rör det sig om olika stödfunktioner i förhål-
lande till de självreglerande systemen och åsyftar då främst marknaden. Den 
offentligrättsliga regleringen av planerade system klassificeras med juridiskt 
språkbruk som speciell förvaltningsrätt.314 Det rättsliga beslutsfattandet, lik-
som verkställandet, kräver olika typer av sakkunskap, menar Hydén. Till ex-
empel dominerar läkare och den medicinska sakkunskapen inom sjukvårds-
väsendet, tekniska och planeringsteoretiska inom fysisk samhällsplanering 
et cetera. Rättens roll är i dessa sammanhang kommunikativ, som syftar till 
att överföra uppgifter från den politiska beslutsfattaren till den administra-
tion som skall genomföra de beslutade uppgifterna. De regler som oftast 
förekommer inom ramen för det planerade systemet är av mål- och medel-
karaktär. Som jag behandlat i föregående avsnitt är målangivelserna i mål- 
och medelnormer mer eller mindre preciserade, samt att de innehåller regler 
om tillåtna medel för att nå de angivna målen. Det rättsliga beslutsfattandet 
handhas av experter på myndigheter där argumentation är icke-rättslig och 
grundas på andra kunskaper än rättsliga. Mål- och medelregler, till skill-
nad från pliktregler (ex post/rättsfakta–rättsföljd), innebär att det rättsliga 
beslutsfattandet förväntas ske ex ante, det vill säga genom förutsägelser om 
vilka nyttosynpunkter som kan knytas till verkningarna av beslutet. Styrning 
som äger rum inom det planerade systemet har ofta karaktären av en kombi-
nation mellan målstyrning och vad Teubner kallar reflexiv rätt. 
 Intervenerande system har utvecklats i takt med de självreglerande syste-
men. Inom marknaden har statsmakten på olika sätt gripit in och försökt 

313 Ett annat exempel är att det om dessa verksamheter uppvisar förlust ändå kan vara 
förenligt med samhällsekonomisk effektivitet, medan vinst under samma förutsätt-
ning inte anses vara det, vilket för de privata företagen innebär avsaknad av incita-
ment för i dessa fall att uppbära produktionen. 

314 Motsvarigheten till den speciella förvaltningsrätten är den allmänna förvaltnings-
rätten, som i första hand reglerar myndigheternas organisation och verksamhet 
samt de offentliga beslutsfattarnas rättsställning. Den allmänna förvaltningsrätten 
behandlar således regler och problem som är gemensamma för all förvaltningsrätt, 
medan den speciella förvaltningsrätten, genom specialförfattningar på särskilda 
områden, behandlar de skilda verksamhetsgrenarna inom förvaltningsrätten, exem-
pelvis plan- och bygglagen, socialtjänstlagen, skollagen med flera. 

98



framtvinga sociala hänsynstaganden och andra värden som inte självmant 
eller automatiskt beaktas inom de självreglerande systemen.315 Med hjälp av 
skatter, avgifter, subventioner, regleringar eller andra korrigerande åtgärder 
försöker staten förena företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivi-
tet.316 Rättens roll i intervenerande system har karaktären av avvägnings-
normer, vilka är ofullständiga i betydelsen att de utelämnar den normativa 
grund på vilken målkonflikten ska lösas. Argumentationen präglas primärt 
inte av rättsliga överväganden utan i hög grad av en strävan efter kompro-
misser. Förhandlingar utgör ofta en metod för att nå resultat i dessa sam-
manhang. Det rättsliga beslutsfattandet talar således bara om vilka intressen 
som är legitima i sammanhanget, och hur beslutsorganen som handlägger 
konflikten ska se ut. Beslutsfattarna består av partsrepresentanter och exper-
ter av olika slag. 
 Av genomgången kan man konstatera att beroende på sammanhang riktar 
sig rätten till såväl enskilda individer som till professionella aktörer, som har 
att tillämpa lagen i sin egenskap av myndighetspersoner. Eftersom jämställd-
het är ett överordnat samhällsmål som spänner över samtliga politikområden 
innebär det att det rättsliga beslutsfattandet kommer att handhas av olika 
professioner. Dessa personer kommer beroende av verksamhet och vilket 
motivationssystem de ingår i att använda sig av olika sätt att argumentera 
med stöd av lagstiftningen. Jämställdhetsstyrning behöver på så sätt kopplas 
till vilken roll rätten har, eller kan få, i dessa motivationssystem. 

2.2 Genusrättsvetenskap som metodram

Som redan nämnts är genusrättsvetenskapen inte en teori utan anger genom 
sina utgångspunkter även metodologiska förhållningssätt. Det innebär bland 
annat att vilken metod som används inte är på förhand givet utan anses, en-
ligt Gunnarsson och Svensson, ska avgöras av forskningsfrågorna.317 I denna 
studie används begreppet ”genusrättsvetenskaplig metodram”. Med begrep-
pet vill jag markera att min metodram inrymmer skilda metoder, tekniker 
och verktyg som jag använder för att besvara mina frågeställningar. Konkret 

315 Hydén, 2002a, sid. 177 ff. 
316 Exempel på lagstiftningsingripanden (interventioner) i det självreglerande systemet 

är miljölagstiftningen, konsumentköplagstiftningen med flera. 
317 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 155. 
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innebär detta att jag utifrån forskningsfrågan väljer ett visst material, som jag 
anser är relevant för att besvara en viss frågeställning, och att detta material 
tolkas på ett visst sätt. Under avsnitt 2.3 redogör jag och motiverar mitt 
urval av material. Jag ska nedan kortfattat beskriva min metodram för att i 
efterföljande avsnitt 2.2.1–2.2.3 mer ingående beskriva de metoder, tekniker 
och verktyg som jag hämtat, hur jag använder dessa och hur jag går tillväga.
 För att besvara den första frågeställningen, hur ett jämställt transportsys-
tem omtalas och förstås i tre propositioner,318 har jag valt en metod som gör 
det möjligt att undersöka hur målet ”ett jämställt transportsystem” fylls med 
mening och innehåll. Min metod för att undersöka materialet i kapitel 3 är 
inspirerad av Bacchis metod ”What’s the Problem?”319 Metoden innebär att 
undersöka problemrepresentationer, det vill säga hur ett problem beskrivs i 
texter. En central utgångspunkt i denna metod är att lösningar på ett pro-
blem beror på hur ett problem framställs i texterna. Min utgångspunkt är att 
jag, genom att studera problemrepresentationer, kan utläsa olika lösningar 
när målet ”ett jämställt transportsystem” omtalas, som jag menar också kan 
ses som förståelser av målet. 
 I kapitel 4, 5, 6 och 7 utgörs mitt material av rättsliga dokument, till 
exempel lagtext, förarbeten, generella förordningar, instruktioner och regle-
ringsbrev, i vilka jag undersöker den andra frågeställningen om och hur ett 
jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga regelverket. Materialet kom-
mer att tolkas med hjälp av rättsvetenskapliga metoder och tekniker. En all-
män reflektion är att jag sannolikt använder rättsvetenskapliga metoder och 
tekniker på ett sätt som skiljer sig från en strikt tillämpning av dessa, som är 
begränsad både vad gäller synen på tolkningsmaterial och det kunskapsin-
tresse som valet av metod avser att ge svar på.320 Exempelvis har jag en viss 
förförståelse för hur jag ser på kunskapskällor321 och använder ett betydligt 
bredare tolkningsmaterial än vad som vanligtvis används i rättsvetenskapen. 
Vidare utgår jag i argumentationen från att det transportpolitiska målet ”ett 
jämställt transportsystem” är allvarligt menat, och därmed att det kan för-

318 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna 
transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 
2008/09:93).

319 Förutsatt att jag inte gör en direkt hänvisning till Bacchi, kommer jag att använda 
en svensk översättning av metoden ”What’s the problem?”, det vill säga när jag 
åsyftar min variant av Bacchis metod. 

320 Jämför Andersson, 2004, sid. 39. Se även Svensson, 2007. 
321 För en utförligare beskrivning av kunskapskällor, se avsnitt 2.2.2 Metod för att ana-

lysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument och not 355.
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väntas synas i den rättsliga regleringen, det vill säga inom de områden som i 
de transportpolitiska propositionerna utpekas som centrala för transportpo-
litisk måluppfyllelse. Synsättet får också betydelse i lagtolkningen på så sätt 
att jag i undersökningen av de ändamål som beskrivs med lagar och lagrum 
fokuserar på jämställdhetsperspektivet. 
 För att besvara den tredje frågeställningen om den rättsliga konstruktio-
nen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv inryms i den genus-
rättsvetenskapliga metodramen rättssociologiska verktyg. Min metod inne-
bär att jag med hjälp av verktygen vem, vad och hur i materialet söker efter 
regler som anger vad som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv 
(vad-regler), regler som synliggör vem som antingen med stöd av lagen eller 
genom anvisningar i lagen ska agera (vem-regler), och regler som anger hur 
ärenden och processer ska beredas eller hanteras innan beslut fattas (hur-
regler). Det rättsliga materialet som undersöks i kapitel 4 och 5 utifrån den 
andra frågeställningen kommer även att användas för att besvara också tredje 
frågeställningen i kapitlen 4.4 och 5.4. I ett urval av det rättsliga materialet 
undersöks regler som dels rör upprättande av regionala trafikförsörjningspro-
gram enligt kollektivtrafiklagen, dels översiktsplan enligt plan- och byggla-
gen. Jag tar min utgångspunkt i att en rättslig konstruktion som möjliggör 
och främjar ett jämställdhetsperspektiv kräver precision i jämställdhetsstyr-
ning, vilket anses föreligga när varje konkret handlingsdirektiv, det vill säga 
en vad-regel, åtföljs av såväl vem-regel som hur-regel. 
 Avslutningsvis är som framgått avhandlingen uppdelad i fyra delar, och 
jag vill här uppmärksamma den sammanfattande och avslutande analysen 
som görs i fjärde och avslutande delen. I kapitel 8 kommer de som jag anser 
mest relevanta resultaten från kapitel 4, 5, 6 och 7 att analyseras med hjälp av 
en genusrättsvetenskaplig teoriram så som den har beskrivits under avsnitt 
2.1–2.1.1.5. Denna analys görs utifrån studiens övergripande syfte, hur man 
med rätten som styrmedel kan främja jämställdhet och transportpolitikens 
mål om ett jämställt transportsystem. Som jag tidigare beskrivit ingår i det 
övergripande syftet att undersöka om ambitionerna följs och att pröva de 
rättsliga förutsättningarna samt synliggöra de värden som ligger till grund 
för att reglera på ett visst vis, liksom valet att inte reglera. I denna del kom-
mer jag således inte att använda någon av metoderna som beskrivits ovan, 
utan resultaten kommer att analyseras utifrån en överordnad ”metod”, det 
vill säga utifrån en genusrättsvetenskaplig ansats.322 Det innebär att utifrån 

322 Uttrycket genusrättsvetenskaplig ansats har också använts av andra rättsvetare och 
har ingen entydig definition, jämför Burman, 2007, sid. 20. I sammanhanget kan 
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syftet förklara resultaten med hjälp av förklaringsmodeller, teorier och be-
grepp. Detta eftersom resultaten utifrån de frågor som ställts inte ger ”direkt” 
besked i förhållande till det övergripande syftet. Tabellen i figur 1 (se nästa 
uppslag) illustrerar min genusrättsvetenskapliga metodram och ansats. 

2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt 
transportsystem i transportpolitiska dokument med 
utgångspunkt i problemrepresentationer

I detta avsnitt beskriver jag den metod jag använder i kapitel 3 för att ana-
lysera propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
(Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för 
framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93).323 Analysen av proposi-
tionstexterna görs i två led. Den metod som beskrivs nedan används i det 
första ledet av analysen. Med hjälp av metoden vill jag undersöka hur ett 
jämställt transportsystem omtalas och förstås i nämnda propositioner. I det 
andra ledet, under kapitel 8, kommer resultatet av denna undersökning att 
analyseras utifrån avhandlingens teoriram. 
 Som framgått finns det i transportpolitiken en målsättning om ett jäm-
ställt transportsystem. Målet ”ett jämställt transportsystem” är inte givet och 
dess innebörd kan inte utläsas i allmänna formuleringar så som att ”trans-
portsystemet ska vara jämställt”, att ”transportsystemet ska vara utformat 
så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov”, att ”kvin-
nor och män skall ges samma möjligheter att påverka”, att ”värderingar skall 
tillmätas samma vikt”, samt att transportsystemet ska ”likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov”. Med hjälp av metoden ”Vad är 
problemet?” undersöks hur målet ”ett jämställt transportsystem” fylls med 
mening och innehåll. 
 Som nämndes ovan är min metod för att undersöka den mening och 
det innehåll som i propositionstexterna ges målet ”ett jämställt transport-
system” inspirerad av Bacchis metod ”What’s the Problem?”324 Angrepps-

det också nämnas att jag i undersökningskapitlen 4, 5, 6 och 7 kommer att göra 
läsaren uppmärksam på att jag i det avslutande kapitlet 8 kommer att återkomma 
särskilt till det som berörs, men då utifrån teoriramen, och menar med detta utifrån 
en genusrättsvetenskaplig ansats. 

323 Under avsnitt 2.3 Textmaterial och urval motiverar jag mitt urval av material. 
324 I texten används ”(analys)metod” synonymt med ”angreppssätt” och ”ansats” för 

att beskriva Bacchis metod. I litteraturen förekommer även beteckningen ”modell”, 
som Balkmar använder sig av för att beskriva Bacchis metod, se Balkmar, 2009. På 
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sättet innebär att studera problemrepresentationer. Bacchis analysmetod är 
en del av den diskursanalytiska traditionen,325 vilken kännetecknas av upp-
fattningen att sociala identiteter och föreställningar om världen konstitu-
eras.326 Ett diskursanalytiskt angreppssätt är inte bara en metod för analys, 
utan utgör en teoretisk och metodologisk helhet. Det innebär att den inte 
kan sättas in i vilken teoretisk ram som helst. En viktig grund för samtliga 
diskursanalytiska perspektiv är synen på språkets roll i konstruktionen av 
den sociala verkligheten.327 I Bacchis metod märks detta genom att hon utgår 
från att inga lagar, propositioner, politiska handlingsprogram eller policies 
och andra offentliga dokument är neutrala, utan skapade av människor i ett 
sammanhang. 

[...] [E]very policy proposal contains within it an explicit or implicit diagnosis 
of the ‘problem’, which I call its problem representation [tecken i original].328 

det sätt jag använder Bacchis metod ligger det närmare till hands att benämna den 
enligt ovannämnda sätt, då det till väsentlig del handlar om ett medvetet förhåll-
ningssätt till policy- och andra offentliga dokument utifrån vissa givna utgångs-
punkter. Ett annat skäl till detta är att begreppet modell lätt leder tankarna till ma-
tematiska staplar, tabeller och så vidare. Enligt Claes Sandgren är begreppet ”modell 
[…] något mer anspråksfullt än analysredskap; då de ligger nära teori”, Sandgren, 
2004, sid. 307. Bacchis analysmetod skulle med Sandgrens terminologi ligga nära 
det som Sandgren kallar en praktisk modell för teoribildning, se Sandgren, 2004, 
sid. 310-312. 

325 Eftersom Bacchis metod ingår i den diskursanalytiska traditionen använder hon 
diskursbegreppet, som hon definierar ”[…] the language, concepts and categories 
employed to frame an issue”. Bacchi, 1999, sid. 2. I metoden ingår materiella kon-
sekvenser och hennes diskursbegrepp förhåller sig inte endast till en språklig nivå, 
utan inkluderar även handlingar och interventioner. Exempelvis anses myndigheter 
och tjänstemän inom myndigheter som medskapare till vad som utgör problem 
för ett jämställt transportsystem och hur dessa kan motverkas. Marianne Winther 
Jørgensen och Louise Phillips, som hänvisar till Vivien Burr, sammanfattar de ge-
nerella filosofiska antaganden som ligger till grund för flertalet diskursanalytiska 
angreppssätt. Dessa fyra premisser är enligt författarna: ”en kritisk inställning till 
självklar kunskap”, ”historisk och kulturell specificitet”, ”samband mellan kunskap 
och sociala processer” och ”samband mellan kunskap och social handling”. Se vi-
dare Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 11 ff. och Burr, 2003, sid. 2-5. 

326 Med sociala identiteter menar Bergström och Boréus, med hänvisning till Ulf 
Mörkenstams avhandling Om ”Lapparnes privilegier”: Föreställningar om samiskhet 
i svensk samepolitik 1883-1997, att det i den samepolitiska diskursen konstitueras en 
samisk identitet, se Bergström och Boréus, 2005, sid. 336.

327 Winther Jørgensen och Phillips, 2000, sid. 10. Övriga kännetecknande grunder 
för diskursanalysen är enligt Winther Jørgensen och Phillips ”teoretiska modeller”, 
”metodologiska riktlinjer för hur ett forskningsområde kan angripas” och ”slutligen 
specifika tekniker för språkanalys”. 

328 Bacchi, 1999, sid. 1.
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Figur 1 Genusrättsvetenskaplig metodram kopplat till syfte, frågor och 
material.
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Så som jag förstår Bacchi menar hon att politiska förslag och lösningar utgår 
från vad som anses vara ett problem. Det som skiljer Bacchis ansats från 
andra policyanalytiska metoder är att den fokuserar på problemrepresenta-
tioner, det vill säga undersöker vad som görs till problemet som socialt kon-
struerat i policydokument snarare än för givet taget. En kritik som hon riktar 
mot samtida angreppssätt vid analyser av policies och andra officiella doku-
ment är bland annat deras begränsning genom ”[…] the way in which they 
take as given the ‘material’ for analysis [tecken i original]”.329 Bacchi förnekar 
dock inte förekomsten av sociala problem, att dessa skulle vara overkliga eller 
påhittade. Hon menar istället att hur ett problem framställs och den inram-
ning som ges problemet, gör vissa samhälleliga lösningar möjliga.330 Genom 
att studera problemrepresentationer är det möjligt att se samband mellan 
olika politikområden, och synliggöra hur vissa frågor exkluderas från den po-
litiska dagordningen.331 Ansatsen innebär att ”[…] reflect upon which issues 
remain unaddressed or undiscussed because of the ways certain ‘problems’ 
are represented [tecken i original]”.332 
 Enligt min uppfattning är Bacchis metod väl förenlig med avhandlingens 
teoretiska utgångspunkter vad avser synen på språk och verklighet. Jag menar 
att förståelser av verkligheten konstrueras med hjälp av språket, det vill säga 
genom beskrivningar av målet ”ett jämställt transportsystem” i propositio-
nerna. Som redan nämnts ska denna inte uppfattas som naturbestämd eller 
naturlig i betydelsen ”inte skulle kunna vara annorlunda”. Att forma pro-
blem uppfattas däremot som ett sätt att utöva makt, eftersom det sätter ra-
marna för vilka problem som är viktigast och vad som är lämpliga lösningar 
och handlingsstrategier.333 Även valet att inte behandla vissa frågeställningar 
ingår på så sätt i maktutövningen.334 Det betyder inte att jag anser att ojäm-

329 Bacchi, 1999, sid. 2. 
330 Bacchi, 1999, sid. 9. I ett socialkonstruktionistiskt sammanhang betonas att kun-

skap och samhälleliga lösningar/handlingar går hand i hand. Ett exempel är för-
ändringen i förståelsen av alkoholism, det vill säga från att betraktas som ett brott 
till en form av sjukdom. En bidragande faktor till en förändrad syn på alkoholism 
baseras i huvudsak på den vetenskapliga forskningen på området. Detta har i sin tur 
medfört förändringar beträffande hur samhället hanterar de problem som kopplas 
till alkoholism, se Niemi-Kiesiläinen, Honkatukia och Ruuskanen, 2007, sid. 80. 

331 Bacchi, 1999, sid. 2.
332 Bacchi, 1999, sid. 2.
333 Jämför Hedlund och Montin, 2009, sid. 205. 
334 Anu Pylkkänen menar att genom analyser av rätten som diskurs, det vill säga ge-

nom att undersöka hur människor, värderingar och situationer framställs i rätten 
och rättskällor och hur dessa förändras över tid, blir det tydligt att rätten är aktiv i 
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ställdhet i transportsystemet är ett påhittat socialt fenomen. Mina teoretiska 
utgångspunkter innebär istället att jag kan vara kritisk mot utsagorna om 
världen. Följaktligen innebär synsättet att man/jag vid varje försök att tolka 
texter, oavsett vilka, att man/jag på samma gång påverkar och formar det 
som undersöks. Eftersom man/jag ofrånkomligen utgör en del av den sociala 
process man/jag studerar, antas en medveten öppenhet om de förhållnings-
sätt som man/jag intar tillföra processen en kritisk medvetenhet.335 Min för-
ståelse grundar sig ytterst på hur jag tar del av sammanhangen.336

 För ett begränsat urval av material, som kräver närläsning, är metoden 
särskilt användbar för att analysera innebörden av målet ”ett jämställt trans-
portsystem” i transportpolitiska dokument.337 För tydlighets skull vill jag un-
derstryka att det inte i första hand är Bacchis teoretiska grund som jag stöder 
mig på.338 Det är Bacchis metod som jag här inspireras av, för att analysera 
propositionstexterna. Däremot ansluter jag mig till Bacchi i det avseendet att 
beroende på hur ett problem framställs i texterna, kommer vissa lösningar 
att framstå som naturliga, samtidigt som andra lösningar mer eller mindre 
framstår som onaturliga.339 Detta ska inte tolkas som att jag är intresserad av 
vad som verkligen menas av den som författar texten. Förhållningssättet ba-

meningsskapande, och på så sätt ”deltar” i konstruktioner av bland annat kön och 
rättigheter, se Pylkkänen, 2009, sid. 13-14. 

335 Töllborgs beskrivning av forskarens del av den sociala process som undersöks är ett 
belysande exempel på hans egen förståelse av denna, det vill säga att han skriver om 
samhällsvetaren som utgör en del av den sociala process som ”han studerar” och att 
”han samtidigt”, se Töllborg, 1986, sid. 45. Bortsett från Töllborgs association, att 
samhällsvetaren är en ”han”, ansluter jag mig dock till innebörden av den mening 
som Töllborg ger uttryck för. 

336 Se Svensson som använder sig av begreppet tankeram när hon illustrerar förståelse 
och kunskapsprocessen. Tankeramen är kulturberoende, vars förhållande vi är mer 
eller mindre fångade i. Kulturen i sin tur innefattar ett komplex av antaganden 
som formar ”all vidare bestämning av hur tillvaron organiseras”, se Svensson, 1997, 
kapitel 2. 

337 Bergström och Boréus, 2005, sid. 354.
338 För tydlighets skull innebär ovanstående att jag inte gör en diskursanalys.
339 Se Sari Kouvo, som använder sig av Bacchis metod för att analysera FN:s policydo-

kument för kvinnors mänskliga rättigheter, se Kouvo, 2004, sid. 70 ff. Inom genus-
rättsvetenskaplig forskning används ofta olika textanalytiska inriktningar. Inom den 
rättsvetenskapliga metoden dominerar däremot juridisk(a) metod(er). Emellertid 
har andra forskare uttalat sig om till exempel diskursanalysens ”användningsbarhet” 
inom rättsvetenskapen. Sandgren, som hänvisar till Ulrika Andersson, 2004, menar 
att diskursanalysen är särskilt givande för en analys av rättsvetenskapen eftersom 
den rättsvetenskapliga diskursen synliggör det som är ”underförstått inom ett aka-
demiskt fält, om ramen för verksamheten och vem som har rätt att uttala sig med 
auktoritet”, se Sandgren, 2006, sid. 542. 
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seras i grunden på min socialkonstruktivistiska utgångspunkt. Av det följer 
att det är problemrepresentationen i sig som är föremål för min analys, vilket 
innebär att jag analyserar det som står i texterna. Min modell av metoden 
”Vad är problemet?” beskrivs nedan. 
 Mer konkret avses med ”problemrepresentation” i denna studie hur ett 
problem framställs i texter. Med fokus på problemrepresentationer vill jag 
markera hur målet om ett jämställt transportsystem görs i materialet. För att 
beskriva, analysera och tolka en problemrepresentation använder jag analys-
verktygen problem, orsak och lösning. Det innebär att en problemrepresen-
tation undersöks genom att studera vad som anses vara ett problem, varför 
det är ett problem och hur det förklaras i betydelsen vad som anses vara dess 
orsak. En central utgångspunkt i metoden är att i problemrepresentationer 
framträder både explicit och implicit olika förståelser av målet ”ett jämställt 
transportsystem”, som här blir liktydigt med lösningar på problemet. I den 
mån lösningar på ett problem inte tydligt uttalas menar jag att man, genom 
att studera problemrepresentationer, kan sluta sig till att det motsatta förhål-
landet anses vara jämställt. 
 I min analys av propositionstexterna i kapitel 3 undersöks problemrepre-
sentationer på två nivåer. Det betyder att begreppet problemrepresentation 
på den övergripande nivån används för att beskriva ett mönster i texterna. 
Med mönster avser jag återkommande resonemang om vad som anses vara 
ett problem när ett jämställt transportsystem omtalas. Därefter kategoriseras 
och namnges de problemrepresentationer som jag tycker mig se regelbundet 
återkommer. Eftersom det handlar om att synliggöra ett mönster, tillmäter 
jag på denna nivå inte de problemrepresentationer som uppfattas som ”aty-
piska”. Atypiska problemrepresentationer är de som inte återkommer med 
en viss regelbundenhet. 
 På den andra nivån undersöker jag utifrån denna inramning, det vill säga 
den övergripande nivån, vad som mer konkret anses vara ett problem. Det 
är på den andra nivån mina analysverktyg syns. Jag vill redan här påpeka att 
analysverktygen inte används samlat för att ”identifiera” varje problemrepre-
sentation, utan utgör hjälpmedel för att undersöka vad som anses vara ett 
problem. För att underlätta förståelsen och för att undvika att en ”nivåför-
virring” uppstår, kommer jag att använda begreppet problemrepresentation 
endast när den övergripande problemrepresentationen åsyftas. När jag sedan 
undersöker problemrepresentationer inom ramen för den övergripande pro-
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blemrepresentationen talar jag istället om diskussioner och resonemang uti-
från mina analysverktyg, det vill säga ’vad som anses vara ett problem’, ’varför 
det är ett problem’ och ’hur det förklaras’ i betydelsen vad som anses vara 
dess orsak. De förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” som också 
kan ses som lösningar, och som jag menar framträder och/eller kan utläsas 
i problemrepresentationer på den här nivån, finns i just dessa diskussioner. 
Det är på den andra nivån det blir tydligt att ett och samma problem genom 
hur det framställs också påverkar och genererar en viss lösning. 
 Tillvägagångssättet motiveras utifrån att det är viktigt att både synliggöra 
mönster, det vill säga det förhållande som politiken avser att förändra, och 
hur denna politik ”mer konkret” är tänkt att genomföras eller med vilka 
medel den ska genomdrivas. En kritik som kan riktas mot tillvägagångssät-
tet är att undersökningen på den första nivån inte är så transparent som den 
borde vara. Detta menar jag utgör ett mindre problem då undersökningen 
på den andra nivån bekräftar att vissa problemrepresentationer återkommer 
med en viss regelbundenhet, men att infallsvinklarna på det som anses vara 
ett problem kan skilja sig åt. Därutöver kan det påpekas att metoden inte 
synliggör atypiska problemrepresentationer. Eftersom metoden syftar till att 
undersöka hur målet ”ett jämställt transportsystem” fylls med mening och 
innehåll, är det nödvändigt att använda sig av en metod som kan visa vad 
som rimligen kan förväntas regleras i de lagar som undersöks i avhandling-
ens tredje del. Det betyder att atypiska problemrepresentationer saknar be-
tydelse. I figur 2 (omstående sida) illustreras min modell av metoden ”Vad är 
problemet?”.

2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga 
dokument

I detta avsnitt redogör jag för rättsvetenskapliga metoder och tekniker som 
jag använder i kapitel 4, 5, 6 och 7 för att undersöka det rättsliga mate-
rialet.340 För att tydliggöra mina val benämns de här som rättsvetenskapliga 
”metoder och tekniker”. Utöver att redogöra för metoder och tekniker redo-
gör jag även för centrala utgångspunkter i min metod när jag undersöker om 
och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga materialet.341 Min 

340 Jag redogör för materialet under avsnitt 2.3 Textmaterial och urval.
341 Det är alltså den rättsliga regleringen av de områden som i propositionstexterna 

utpekas som centrala för att uppnå målet ”ett jämställt transportsystem”, vilka un-
dersöktes i kapitel 3.
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frågeställning innebär att jag belyser mitt undersökningsmaterial på ett sätt 
som sannolikt inte skulle ha gjorts med tillämpning av mer strikta rättsve-
tenskapliga metoder och tekniker.342 Det kan tilläggas att läsaren under res-
pektive undersökningskapitel påminns om vilka metoder och tekniker som 
används för att undersöka det rättsliga materialet, genom att jag i korta or-
dalag återger det centrala i den genusrättsvetenskapliga metodramen så som 
den beskrivs i föreliggande avsnitt. I övrigt hänvisas läsaren till det aktuella 
avsnitt som avses i metodramen.
 Att öppet redovisa sina val är inte vanligt inom den rättsdogmatiska tra-
ditionen, enligt Gunnarsson och Svensson.343 De menar att metodval osyn-
liggörs, eller tas för givna. Enligt min uppfattning tycks det finnas en före-

342 Jag drar samma slutsats som Ulrika Andersson, med den skillnaden att hon an-
vänder sig av rättsdogmatisk metod och med det även argumenterar för en vidare 
tolkning av vad som är rättsdogmatisk metod än vad som är brukligt, se Andersson, 
2004, sid. 38-39. 

343 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 109. Med rättsdogmatisk tradition menar 
Gunnarsson och Svensson att utgångspunkterna för kunskapen inte ifrågasätts, det 
vill säga (studie)objektet, rätten. Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 91. Se även 
Andersson 2004, sid. 38-39; Bladini, 2013, sid. 52-53. 

Figur 2 Metod för att analysera målet om ett jämställt transportsystem 
i transportpolitiska dokument med utgångspunkt från 
problemrepresentationer.
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ställning om att det handlar om en ”självklar kunskap”, som inte närmare 
behöver förklaras. 
 Till att börja med vill jag påpeka att det i den genusrättsvetenskapliga 
ansatsen inte dras en skarp skiljelinje mellan teori och metod, vilket innebär 
att de utgångspunkter som beskrivits i teoriavsnittet även utgör ett över-
gripande metodologiskt förhållningssätt.344 Det innebär bland annat att jag 
skiljer mellan material och metod för att analysera (undersöknings)materia-
let. I detta avseende utgår jag från Gunnarsson och Svensson, att ett grund-
läggande krav på all vetenskaplig verksamhet är att utgångspunkterna tydlig-
görs. Detsamma gäller för val av material och metoder.345 
 Det metodologiska förhållningssättet baseras i grunden på en uppfattning 
om att jag väljer den situation och process som jag betraktar som en källa 
för kunskap, liksom att jag väljer den omgivning och de delar av den sociala 
verkligheten som jag anser intressanta att studera.346 Detta gäller såväl val av 
rättsregler som studeras som vilka källor jag betraktar som kunskapskällor347 
för att tolka dessa. Utifrån min syn på språk, verklighet och kunskap bidrar 
jag som forskare, genom mina beskrivningar, tolkningar och förklaringar till 
att inte bara konstruera den sociala verkligheten, utan även till kunskapen 
om den.348 En annan konsekvens av synsättet är att tolkningen av de syften 
och ändamål som beskrivs i de texter som studeras inte tas för given. Det se-
nare innebär att tolkningens resultat kommer att analyseras utifrån avhand-
lingens syfte och teoretiska grund, under kapitel 8. 
 Frågan om vad som ingår i rättsvetenskaplig metod kan inte besvaras en-
tydigt. Enligt Sandgren kan man säga att ”[…] i stort sett alla metoder som 
kan brukas för att öka kunskapen om rätten är rättsvetenskapliga i den mån 
som ett juridiskt perspektiv ingår i ansatsen […]”.349 Med juridiskt perspek-
tiv avser Sandgren hur rättsvetare ser på sin verksamhet och då framför allt 
hur den bedrivs, samt hur det går till. Metoden är till exempel att arbeta 

344 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 122. 
345 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 155. Denna ståndpunkt delas av flera forskare, 

se till exempel Andersson, 2004; Bladini, 2013; Burman, 2007; Rejmer, 2003; Staaf, 
2005, där det tydligt framgår att material och metod för att analysera materialet 
skiljs åt.

346 Jämför Lilja, 1999, sid. 65-66. 
347 Som tidigare nämnts avseende kunskapskällor, se avsnitt 2.2.2 Metod för att analy-

sera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument och not 355.
348 Se avsnitt 2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap. 
349 Sandgren, 2007, sid. 39. 
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systematiskt, samla in relevant material eller argumentera logiskt och konsis-
tent, enligt Sandgren.350 
 Jag förstår genusrättsvetenskapen som att det står forskaren fritt att välja 
de metoder och tekniker som anses lämpliga för att behandla ett visst rätts-
ligt material.351 I litteraturen framgår att det finns en mångfald av metoder 
och tekniker att tillgå för rättsvetenskaplig forskning.352 Även synen på vilka 
rättskällor som anses auktoritativa kan skilja sig åt.353 Nedan beskrivs när-
mare centrala utgångspunkter för att analysera det rättsliga materialet och 
vilka rättsvetenskapliga metoder och tekniker jag har valt.354 

Kunskapskällor 
I analyser av rätten ingår att tolka olika rättsliga texter, och då i första hand 
lagtext. Förenklat kan lagtolkning beskrivas som ett arbete som syftar till 
att söka ett meningsinnehåll. Tillvägagångssättet är dock inte självklart. En 
central fråga som antyddes ovan, är vilka auktoritativa kunskapskällor355 som 

350 Sandgren, 2007, sid. 13. Det bör påpekas att Gustafsson har kritiserat Sandgrens 
beskrivning av teoriutvecklingen, som delvis berör metodfrågor, inom rättsveten-
skapen. Gustafsson menar att Sandgren förutom att bortse från senaste decenniets 
teoriutveckling inom rättsvetenskapen även osynliggör rättsvetenskapliga verk med 
genusteoretiska perspektiv skrivna av kvinnor. Jag tolkar Gustafsson som att han 
menar att Sandgren medverkar till vad han benämner som den ”rättsvetenskapliga 
avhistoriseringen” och ser det som ett uttryck för homosocialitet. Se Gustafsson, 
2006, sid. 19-20. Jag vill därför särskilt understryka att jag instämmer med Sandgren 
endast i det avseendet att kunskap om rätten inte begränsas till vissa givna metoder, 
utan som nämnts bör avgöras av frågorna.

351 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 96-97.
352 Sandgren, 2006, sid. 545. Se även Strömholm, 1996; Peczenik, 1995; Sandgren, 

2004. Det bör påpekas att en nyligen publicerad antologi visar på den metodolo-
giska plutalismen inom juridiken. Antologin samlar och presenterar ett flertal olika 
juridiska metoder och visar hu dessa kan användas för att få olika perspektiv och 
lösningar på juridiska frågeställningar. Se Korling och Zamboni, 2013, sid. 17-20.

353 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 157 ff. 
354 Under avsnitt 2.3 Textmaterial och urval motiverar jag mitt urval av material. Som 

framgått ovan gör jag en åtskillnad mellan material som används för att analysera 
lagar och styrdokument som studeras i kapitel 4, 5, 6 och 7, och metoden för att 
analysera dessa. Det bör påpekas att i teleologisk lagtolkningsmetod ingår att till 
exempel beakta ett visst material, såsom förarbetsmaterial. Jämför Gunnarsson och 
Svensson, 2009, sid. 155. 

355 Begreppet kunskapskällor har jag hämtat från Håkan Gustafsson, 2002, sid. 73. 
Som kommer att framgå, menar jag med kunskapskällor alla källor som kan ge 
kunskap i en viss fråga, och som inte nödvändigtvis behöver vara auktoritativa rätts-
källor. Det bör påpekas att jag saknar uppgift om den ”rättmätige” upphovsrätts-
havaren till begreppet ”kunskapskällor”. Såvitt jag förstår har det tillkommit som 
ett resultat av en akademisk samtalsmiljö mellan kollegorna Mats Glavå, Håkan 

112



kan användas och beaktas för lagtolkning och tolkning av styrdokument. 
Svaret på denna fråga är inte givet. Genom en friare syn på kunskapskäl-
lor anses rättsvetenskapliga studier åstadkomma mer oberoende analyser om 
rätten, som överensstämmer med demokratiskt satta mål.356 
 Rättsvetenskapen har av tradition varit restriktiv rörande frågan om vilka 
kunskapskällor som ska (bör) användas. Det bör i sammanhanget understry-
kas att så som jag använder rättsvetenskapliga metoder och tekniker för att 
undersöka lagar och styrdokument inte syftar till att fastställa gällande rätt.357 
Utifrån mina forskningsfrågor syftar de rättsvetenskapliga verktygen istället 
till att undersöka om jämställdhet ingår i lagens ändamål eller i de syften som 
finns uttryckta i styrdokument. Vidare om det för enskilda bestämmelser 
finns uttryckt att jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid tillämpningen av 
paragrafen. 
 Enligt den normativa rättskälleläran anges inte endast vilka rättskällor 
som är auktoritativa utan även deras inbördes ordning, och hur de ska viktas 
i förhållande till varandra. I detta avseende utgör den normativa rättskäl-
leläran en metod i den meningen att den anger tillvägagångssättet och det 
material som ska användas. Enligt en mycket snäv definition av denna delas 
rättskällorna in i lag, förarbeten, rättspraxis respektive doktrin, i fallande 
hierarkisk ordning.358 Det är en lära som innebär att andra än de som enligt 
läran anses som auktoritativa rättskällor exkluderas vid lagtolkning.359 Andra 
rättsvetare som uttalat sig normativt om vilka rättskällor som är auktoritativa 
är Stig Strömholm och Alexander Peczenik. De har det gemensamt att de 
förespråkar en mer nyanserad och omfångsrik lista av rättskällor. Så vitt jag 
förstår denna fråga, kan den inte besvaras entydigt. Gunnarsson och Svens-
son, som stödjer sig på Lars Björne, menar att det inte är möjligt att definiera 
vilka källor som inkluderas i rättskälleläran, utan att denna synes förekomma 
i olika varianter. Bland annat menar de att en historisk genomgång av nord-

Gustafsson, Ulf Petrusson och Eva-Maria Svensson som fanns på 90-talet på Juri-
diska institutionen vid Göteborgs universitet. Se även Glavå och Petrusson, 2002; 
Svensson, 2007; Gunnarsson och Svensson, 2009. 

356 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 165.
357 Med gällande rätt avses här att tolka och systematisera innehållet i rättsregler i syfte 

att normativt uttala sig om rättsreglers innehåll och dess tillämpning. 
358 Se Lehrberg, 2001. Det bör påpekas att Bert Lehrbergs definition av rättskälleläran 

inte är helt okontroversiell. De(n) normativa rättskällelär(an/or) har bland annat 
kritiserats av genusrättsvetenskapliga forskare, se Gunnarsson och Svensson, 2009. 
För andra som uttalat sig i detta hänseende, se Gustafsson, 2002; Peczenik, 1995. 

359 Se till exempel Smart, 1989. I generell mening menar Carol Smart att annan icke-
rättslig kunskap uppfattas som suspekt och/eller sekundär. 
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isk tradition beträffande rättskällor visar att det påvisats variationer av rätts-
källeläran, varför det går att tala om olika typer av rättskälleläror.360 
 Filip Bladini har avseende metod och källor framfört uppfattningen om 
att jurister ”[…] får vänja sig vid att använda och förstå andra än de tradi-
tionella källorna, men även läsa de etablerade källorna, såsom lagförarbeten 
m.m., på ett nytt sätt”.361 De etablerade källorna kräver inte endast ett för ju-
rister annorlunda förhållningssätt, utan bör förstås som ett led i ett realitets-
strävande. Den komplexitet som uppvisas inom vissa områden kallar Bladini 
ett regleringsrelaterat problem, som handlar om hur en reglering kan förstås, 
implementeras och tillämpas. Han exemplifierar med att det inom miljörät-
ten finns rättsliga begrepp såsom ”försiktighetsprincipen”, ”hållbar utveck-
ling” samt ”miljökonsekvensbeskrivningar”, som har det gemensamt att de 
är tänkta att vara handlingsdirigerande. Bladini menar att problemet är att 
användningen av dessa inte ”[…] resulterat i fasta gemensamma föreställ-
ningar och beteendemönster på ett sätt som kan jämföras med andra etable-
rade rättsliga verktyg inom exempelvis civilrätten eller offentligrätten”.362 Ett 
mönster som han påtalar är att politiska målsättningar på olika politikområ-
den inte sällan resulterar i införande av rättsliga verktyg utan att regleraren 
har klart för sig hur reglerna kommer att tas emot av aktörerna eller hanteras 
i rättsmaskineriet. Till följd av detta har rättsvetarens roll kommit att mer 
likna lagstiftarens, vilket enligt Bladini kräver en kognitiv öppenhet eftersom 
denne ”[…] medvetet och normativt designar rättsliga lösningar”.363 
 Jag föredrar att tala om kunskapskällor, där rättskällor ingår. Eftersom 
rättsregler generellt är allmänt formulerade, och inte alltid är tillräckligt defi-
nierade i rättskällorna, är det viktigt att fylla ut med andra kunskapskällor än 
vad som hade varit möjligt med en normativ rättskällelära.364 Ett exempel på 
vikten av att bredda kunskapskällor (även studerade undersökningsobjekt) 

360 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 159. Se även Svensson, 2007, sid. 35-37; 
Björne, 1991.

361 Bladini, 2003, sid. 35.
362 Bladini, 2003, sid. 18.
363 Bladini, 2003, sid. 18.
364 Gunnarsson och Svensson talar om utfyllnad av kunskapskällor vid tolkning av 

rättsregler om jämställdhet, eftersom de är allmänt formulerade, se Gunnarsson och 
Svensson, 2009, sid. 161. Se även Svensson, 2003; Svensson, 2005. Jag menar att det 
är viktigt att bredda kunskapskällorna vid tolkning av ”allmänna” rättsregler, men 
då med syftet att i rättsregler eller i rättsliga begrepp tolka in jämställdhet, där det 
i andra kunskapskällor kan finnas uttryckt att jämställdhet bör tolkas ingå. Även 
motsatsen kan synliggöras, att det i andra kunskapskällor kan finnas till exempel 
uttalanden som strider mot eller är oförenliga med en viss målsättning. 
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visar en rapport av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs 
universitet. I rapporten har regleringen av myndigheternas utåtriktade jäm-
ställdhetsarbete år 2007-2009 kartlagts. I rapporten fastslås följande:

I såväl instruktioner som regleringsbrev kan det finnas uttryckliga direktiv om 
jämställdhetsarbete både internt (organisationsstyrning) och externt (verk-
samhetsmål) [parenteser i original].365 

Utifrån studiens övergripande syfte menar jag att det är viktigt att se den 
samhälleliga kontexten inom vilken rätten avses verka. För att det ska vara 
möjligt att uppmärksamma förhållandet mellan rätt och samhälle, till exem-
pel för att bedöma om den rättsliga regleringen är ändamålsenlig, krävs an-
dra än endast rättsliga kunskapskällor.366 Enligt min uppfattning kan sådana 
kunskapskällor i en rättslig kontext ge förståelse och kunskap om de lagar och 
styrdokument som studeras, samt om tillämpning av aktuell lagstiftning.367 
I detta avseende hämtar jag kunskaper från andra vetenskaper där frågan 
om resa, transporter och fysisk planering belysts utifrån ett genusperspektiv. 
 Sammantaget innebär min syn på kunskapskällor att jag förhåller mig 
till de texter som undersöks på ett sätt som syftar till att realisera uttryckta 
politiska målsättningar. I detta ”syfte” ingår att även synliggöra hinder för att 
realisera uttryckta politiska målsättningar. 

Rättskällor 
I min förståelse av rättskällor ingår ett vidare material än vad som normalt 
brukar anses ingå i rättskällorna. Bland de rättskällor som beaktas utgör för-
arbetsmaterial ett viktigt tolkningsunderlag.368 Eftersom förarbetena anses 
vara auktoritativa i betydelsen att de är en produkt av den demokratiska 
lagstiftningsprocessen, bör de enligt min uppfattning beaktas vid lagtolk-

365 Sand, 2009, sid. 23.
366 Jämför Sandgren, 2007, sid. 43.
367 Till exempel rapporten av Viveca Berntsson från 1996, Hela samhället: jämställdhets-

aspekter på fysisk planering och byggd miljö, som har utförts på uppdrag av Boverket. 
368 Det ska inte undanhållas att flera tolkningsrelaterade problem kan uppstå när man 

använder förarbeten, vilka behandlas i den rättsvetenskapliga litteraturen, som 
tolkningsunderlag i ett konkret fall. Då min tolkning inte utgör underlag för en 
bedömning i ett enskilt fall, utan ligger på en principiell nivå (makronivå), det vill 
säga om det transportpolitiska jämställdhetsmålet överförs till det rättsliga fältet, 
uppstår inte samma problem. Se Strömholm, 1996. Se även Peczenik, 1995, sid. 249 
ff. om förarbetenas starka ställning i svensk rätt. 
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ning.369 Enligt Strömholm är de viktigaste texterna i tolkningssammanhang 
lagtext, kommittébetänkandet, det fingerade statsrådsanförandet i propo-
sitionen, lagrådsprotokollet samt utskottsutlåtandet i riksdagen.370 Med ett 
traditionellt juridiskt synsätt hänförs dessa texter till vad som brukar kallas 
förarbetsmaterial. Jag menar att allt material som tas fram under lagstift-
ningsprocessen är förarbetsmaterial, vilket täcker allt från direktiv, offentlig 
utredning, remissutlåtande, proposition, utskottsbetänkande, riksdagskri-
velse till själva lagtexten.371 
 Som tolkningsdata används förutom förarbetsmaterial andra rättskällor, 
som enligt Peczenik skall beaktas av auktoritetsskäl.372 Sådana rättskällor 
menar han är bindande normer utformade av centrala myndigheter inom 
respektive kompetensområden. I rättskällor ingår till exempel Vägverkets fö-
reskrifter.373 Därutöver används rättskällor som kan, men inte alltid direkt 
rör den tolkade lagtexten, men som ger besked om värderingar på angräns-
ande områden, till exempel nationella strategier om hållbar utveckling och 
tillväxt, rättsvetenskaplig litteratur, departementspromemorior, myndighets-
rapporter och myndigheters vägledningsdokument för tolkning av lagar och 
förordningar.374 
 Det bör framhållas att jag inte anser att enbart den skrivna rätten har be-
tydelse för innehållet i rätten eller enskilda rättsliga beslut,375 vilket bör fram-
gå av mina teoretiska utgångspunkter. Däremot anses förarbetsmaterial vara 
viktigt utifrån mina frågeställningar, samt att en teleologisk lagtolkningsme-
tod innebär att i förarbetsmaterial söka lagens ändamål. På så sätt används 
förarbetsmaterialet i kapitel 4, 5, 6 och 7 som ett normativt material.376 Med 

369 Jämför Peczenik, 1995, sid. 215. 
370 Strömholm beskriver texterna som ett ”klassiskt förarbetsmaterial”, som skapas när 

en lag förberetts av en självständig kommitté vars betänkande ligger till grund för 
lagstiftningen. I detta avseende kan även rättspraxis på området uppfattas som del 
av lagstiftningen, där en rättsregels närmare innehåll fastställs. 

371 Jämför Persson, 2004, sid. 15. 
372 Peczenik, 1995, sid. 213-215. 
373 Således inkluderas i rättskällor även bindande föreskrifter utformade av centrala 

förvaltningsmyndigheter såsom Ekonomistyrningsverket och Boverket. 
374 Se Peczenik, 1995, sid. 216. 
375 Jämför Andersson, 2004, sid. 46. 
376 Metoderna för att studera förarbetsmaterialet skiljer sig från metoden jag använder 

när jag studerar propositionstexterna i kapitel 3 på så sätt att jag i propositionstex-
terna inte är intresserad av vad som menas, utan med hjälp av metoden ”Vad är pro-
blemet?” studerar hur det framställs. I detta avseende används propositionstexterna 
som ett empiriskt material. I förarbetsmaterialet söker jag däremot vad som menas 
och använder det som ett normativt material. Genom att det är en produkt av den 
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normativt avses att det i detta material förutsätts finnas uttalanden som dels 
anger lagens ändamål, dels hur en viss rättsregel ska tolkas eller information 
om syftena med ifrågavarande rättsregel. 
 Av förarbetsmaterialet tillmäts propositionen stor tyngd, vid tolkningen 
av de lagar som undersöks i denna studie. Propositionen innefattar vanligtvis 
själva lagförslaget, en allmän och en särskild motivering för varje enskild 
paragraf samt en sammanställning av det tidigare materialet. Eftersom pro-
positionen skrivs under slutstadiet av lagstiftningsprocessen utgör den ett 
allomfattande material, vilket inkluderar de ställningstaganden och övervä-
ganden som gjorts under processen. Förutom proposition anses även kom-
mittébetänkanden ha stor betydelse. Dessa används också för att förstå lagar 
eller enskilda bestämmelser i en vidare kontext. Eftersom ett betänkande 
utgör själva utredningen i lagstiftningsprocessen, inryms i betänkanden den 
kunskapsgrund på vilken lagförslag vilar.377 Vilket kunskapsunderlag ett lag-
förslag baseras på kan enligt min mening underlätta tolkningen av lagar och 
enskilda lagrum. 
 I sammanhanget bör det påpekas att den rättsliga styrningen av transport-
myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys främst sker 
genom förordningar och årliga regleringsbrev. Dessa styrdokument under-
söks i kapitel 7 med hjälp av förordningsmotiv, vilka till sin funktion motsva-
rar förarbeten. Förordningsmotiven kan vara av olika slag, till exempel i form 
av propositioner, offentliga utredningar, regeringsskrivelser, direktiv och de-
partementspromemorior. I respektive undersökningskapitel (4-7) kommer 
jag att återge det tolkningsunderlag som används vid analysen. 
 Slutligen vill jag också säga något om rättspraxis som rättskälla. Eftersom 
denna studie fokuserar på om och hur det transportpolitiska målet om ”ett 
jämställt transportsystem” överförs till det rättsliga fältet inom de områden 
som utpekas som centrala för att nå målet, har rättsfall inte ansetts rele-
vanta. Mitt kunskapsintresse har som tidigare beskrivits fokusera på hur de 
politiska ambitionerna på transportområdet, uttryckta i transportpolitiska 
propositioner, fullföljs och realiseras med hjälp av rätten, och inte primärt på 
tillämpningen av aktuell lagstiftning. 

demokratiska processen kan man enligt Strömholm fastslå ”[s]å mycket borde man 
kunna enas om som att de som deltagit i utformningen av en [lag]text bättre än 
andra vet vad den avses innebära [min anmärkning]”, se Strömholm, 1996, sid. 369. 

377 Det händer att propositionens förslag på utformning av en lagstiftning eller av en-
skilda bestämmelser i en lag i vissa avseenden skiljer sig från vad som har föreslagits 
i det betänkande som föregått propositionen. Ett exempel på detta är propositions-
lagstiftningen, se Prop. 1997:98:55 och SOU 1995:15. 
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Teleologisk lagtolkning
Som framgått ovan uppfattas förarbeten vara viktiga vid tolkning av lagtext. 
Detta hänger samman med den tolkningsmetod som används i min analys 
av det rättsliga materialet. Jag använder mig av en teleologisk lagtolknings-
metod för att undersöka om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i 
lagens ändamål.378 Peczenik har i sammanhanget uttryckt att det kan häv-
das att innebörden av en norms mening är sådan att den inte förstås på ett 
fullständigt sätt om hänsyn inte tas till det ändamål (”vilja”) som normen 
uttrycker.379 Således är detta en utgångspunkt i tolkningsmetoden. Peczenik 
beskriver ”logiken” i teleologisk tolkningsmetod på följande sätt: ”Det är 
rimligt att beakta lagens ändamål. Lagen består av normer, och en norms 
syfte är att tjäna ett visst ändamål.”380 Att fastställa eller härleda lagens än-
damål menar han kan göras med hjälp av olika tekniker.381 Med teleologisk 
lagtolkningsmetod försöker jag med hjälp av rättskällor utläsa om ett jäm-
ställdhetsperspektiv ingår i lagens ändamål. Ändamål definieras här som en 
”händelse” som ska inträffa, ett visst resultat som ska uppnås eller ett sakläge 
som ska föreligga.382

 Det bör påpekas att det i den rättsvetenskapliga litteraturen finns flera 
olika benämningar som kan tyckas snarlika, exempelvis intentionstolkning, 
teleologisk tolkning och ändamålstolkning.383 Peczenik talar exempelvis både 
om intentionstolkning384 och teleologisk tolkning.385 Båda dessa handlar om 
att tolka lagens ändamål med, så som jag förstår Peczenik, den skillnaden 

378 Strömholm, 1996, sid. 454. Se även Peczenik, 1995, sid. 243 ff. och sid. 364-365. Vi-
dare kan teleologisk tolkning indelas i subjektiv och objektiv tolkningsmetod, där 
subjektiv tolkning kännetecknas av en strävan att finna och söka ledning i de syften 
och avsikter som förelegat vid lagstiftningens tillkomst. Motsvarigheten är objektiv 
tolkning, där ledning inte söks i lagstiftarens avsikter, utan omständigheter som 
hänför sig till lagen. Subjektiv ska därför förstås i förhållande till den ”historiske 
lagstiftaren”. Jag använder mig av både subjektiv och objektiv teleologisk tolkning. 
Denna distinktion får betydelse i min tolkning av väglagen, vilken jag utvecklar 
under kapitel 7. 

379 Peczenik, 1995, sid. 363.
380 Peczenik, 1995, sid. 363. Se även Hydén, 2002a; Hydén, 2002b. 
381 Peczenik listar olika data, som jag här kallar tekniker, för att fastställa lagens ända-

mål. Se Peczenik, 1995, sid. 375. 
382 Jämför Peczenik, 1995, sid. 362. Synonymt med lagens eller ett visst lagrums ”ända-

mål” används också ”syfte(n)”, ”syftar till”. 
383 En variant av teleologisk lagtolkning benämns ”radikal teleologisk metod”, vilken 

brukar förknippas med Per Olof Ekelöf, se Strömholm, 1996, sid. 480 ff.; Peczenik, 
1995, sid. 367 ff. 

384 Peczenik, 1995, sid. 243 ff. 
385 Peczenik, 1995, sid. 362-375. 
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att intentionstolkning kopplas samman med lagens ändamål utifrån lagstif-
tarens vilja, där vilja inte ska tolkas bokstavligt.386 Teleologisk lagtolkning 
utgör en tolkningsmetod som går ut på att fastställa lagens ändamål, men där 
ändamålet inte nödvändigtvis behöver härledas från begreppet ”lagstiftarens 
vilja”. 
 I sammanhanget bör det också framhållas att jag inte gör en direkt skill-
nad mellan det som Peczenik kallar ”direkt” och ”indirekt ändamål”.387 Med 
detta menar han följande distinktioner: 1) ändamålet med den ifrågavarande 
bestämmelsen, 2) ändamålet med andra bestämmelser som måste beaktas, 3) 
ändamålet med den del av rättsordningen till vilken bestämmelsen hör och 
slutligen 4) ändamålet med hela rättsordningen.388 Detta kommer att framgå 
av den argumentation som förs. Enligt min tolkning bör de två senare utgöra 
det som Peczenik kallar ”indirekta ändamål med en viss lagstiftning”. I min 
metod varken undersöks eller belyses andra ändamål än jämställdhet i de 
lagar och styrdokument som studeras, och som dessa kan tänkas ha. Detta 
eftersom undersökningen inte syftar till att fastställa ”gällande rätt” för att 
avgöra ett enskilt fall, där olika ändamål som uttrycks i lagen kan stå i ett 
motsatsförhållande till varandra, och därigenom kräver en avvägning. Mitt 
fokus handlar om att undersöka om jämställdhet utgör ett ändamål, eller 
beskrivs ingå i ändamålen i de lagar och styrdokument som undersöks.
 Slutligen vill jag också understryka att jag med hjälp av teleologisk lag-
tolkningsmetod i kapitel 4 och 5 särskilt undersöker om de ändamål som 
beskrivs i materialet svarar mot problemrepresentationerna ”brist på en jämn 
representation”, ”brist på tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap 

386 Flera invändningar kan anföras mot intentionstolkning. Bland annat kan det anfö-
ras att det inte är möjligt att iaktta en annan människas tankar, med vilka följer en 
annan kritik, att lagstiftaren uppfattas som identisk med en person. Denna uppfatt-
ning kan i sin tur ifrågasättas utifrån att lagstiftningsmakten utövas av i första hand 
riksdagen, som består av många människor, nämligen 349 ledamöter. I detta hän-
seende stöder jag mig på Peczenik, att ”lagstiftarens vilja” ska ses som ett teoretiskt 
begrepp och inte ett psykologiskt, se Peczenik, 1995, sid. 244.

387 Peczenik exemplifierar med ett skadeståndsrättsligt stadgande, där ”direkt” åsyftar 
att skadan kompenseras, och ”indirekt” fokuserar på den samhällsekonomiskt opti-
mala fördelningen mellan skadeståndets (som jag tolkar Peczenik skadestånd såsom 
rättsligt institut) och försäkringsväsendets uppgifter, se Peczenik, 1995, sid. 371-372. 
Det bör påpekas att det av sammanhanget inte framgår vad Peczenik menar med 
rättsordningen då han till exempel talar om normsystem, rättssystem och gällande 
rätt som system. 

388 Peczenik, 1995, sid. 371-372. Jag tolkar Peczenik som att han med distinktionen rik-
tar kritik mot Ekelöfs lära av teleologisk metod. Då en avvägning kan bli nödvändig 
mellan ändamål menar han att Ekelöfs metod är en alltför stor förenkling. 
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om kvinnors och mäns livsbetingelser”. I detta syfte används metoden i ka-
pitel 6 för att analysera den delen av materialet som reglerar och behandlar 
planeringsstadierna vid byggande av väg och järnväg. I kapitel 7 undersöks 
detta i följande material: myndighetsförordning, i instruktioner till myndig-
heter, förordningar som styr ledningens ansvar för den interna styrningen 
och kontrollen samt i regleringsbrev. 

Argumentation
Argumentation utgör en viktig beståndsdel inom rättsvetenskapen, och där-
med även i denna studie. Uppfattningen om argumentation som central i 
juridiken torde delas av jurister i allmänhet. Sandberg går så långt och hävdar 
att argumentation är ”karakteristisk för rättsvetenskapen”.389 I likhet med 
lagtolkningsmetoder finns det för argumentation olika tekniker och ”regler” 
för strukturen för argumentation.390 
 Vad som anses vara godtagbar argumentation beror på sammanhanget 
och vilken ”juridisk roll” man intar,391 men även vad som i en mer kollegial 
mening anses godtagbart, det vill säga inom den rättsvetenskapliga akade-
mien. Det råder exempelvis en skillnad mellan en rättsvetare och en praktiskt 
yrkesverksam jurist, där rättsvetaren har ett betydligt större utrymme för att 
föra en ”friare” argumentation i förhållande till den praktiskt yrkesverksam-
ma juristen. Generellt har det dock skett en utveckling, där det idag tillåts 
en relativt fri argumentation.392 Enligt Sandgren beror detta på flera faktorer, 
såsom bland annat europeiseringen av rätten i form av Europakonventionen 

389 Sandgren, 2006, sid. 533 och sid. 536. 
390 Peczenik beskriver en teleologisk argumentationsstruktur som är juridisk-teknisk 

till sin karaktär, och enligt min uppfattning starkt tillämpningsorienterad. Se Pec-
zenik, 1995, sid. 362-363. En sådan juridisk-teknisk argumentation används inte i 
denna studie.

391 Peczenik tar upp flera juridiska roller och argumentationstyper, till exempel lag-
stiftarens, parternas, beslutsfattarens, domarens och advokatens argumentation. All 
juridisk argumentation är enligt Peczenik i viss mån reglerad, och styrs av rättskäl-
lenormer och olika argumentationsnormer, såsom lagtolknings- och teoribildnings-
normer, se Peczenik, 1995, sid. 305 ff. Vidare påpekar Peczenik att de rättsliga argu-
mentationsmetoderna skiljer sig beroende på statstyper, till exempel att argumen-
tationsmetoder i en rättsstat kännetecknas av hänsyn till rättssäkerhet, likhet inför 
lagen och andra rättsstatliga värden. I sammanhanget gör han också jämförelser 
med nazistiska och kommunistiska diktaturer, och ifrågasätter såväl ”argumentatio-
nerna” som juristers och domares roller i dessa, se Peczenik, 1995, sid. 58-59. 

392 Sandgren, 2006, sid. 553. 
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och EG-rättens genomslag, där den senare innebär att det i gemenskapsrätts-
liga instanser tillåts en betydligt friare argumentation och tolkningsstil.393 
 Jag tillåter mig att föra en relativt fri argumentation i min undersökning 
av det rättsliga materialet. Detta menar jag ingår i den teleologiska lagtolk-
ningsmetoden.394 Det bör påpekas att argumentationen inte är tillämpnings-
orienterad, det vill säga syftar inte till att förespråka en viss specifik rättslig 
lösning som ska tillämpas på ett konkret fall. 
 Centralt i argumentationen är att jag med utgångspunkt i jämställdhets-
politiken och i det transportpolitiska jämställdhetsmålet argumenterar för 
att hänsyn och överväganden tas till jämställdhet, och att den inkluderar 
en kritisk granskning av rättsläget.395 Konkret innebär det bland annat att 
ett begrepp som rättsligt definieras ha en viss innebörd inte tas för given, 
det vill säga att jag med hjälp av ett vidare tolkningsmaterial argumenterar 
för att det ges en utvidgad eller annan innebörd. Ett exempel på detta är 
begreppet hälsa i miljöbalken. I detta avseende utgår argumentationen både 
från direkta och indirekta ändamål.396 På samma sätt gäller för de fall det 
transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” inte avspeglas i det 
rättsliga materialet, till exempel i sektorslagarna, som undersöks i kapitel 6. 
Argumentationen bygger då på ”ändamålet med den del av rättsordningen 
till vilken bestämmelsen hör”. 
 Slutligen vill jag också markera att jag inte har som utgångspunkt att vara 
renodlat deskriptiv i mina analyser av de rättsliga dokumenten. Detta ska 
inte uppfattas som att jag har ett uttalat normativt syfte. Istället avses att det 
inte går att fastställa ”gällande rätt” på objektiva grunder, eller att jag uttalar 
mig utifrån en uppfattning om att det är möjligt att det endast går att urskilja 
en tolkning. För tydlighets skull vill jag här påminna om att metoden ”Vad 
är problemet?” innebär att i propositionstexterna utläsa förståelser av det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem, som jag söker efter 
i det rättsliga materialet. Eftersom argumentation är central när jag använder 

393 Sandgren, 2006, sid. 534. 
394 Se Sandgren, 2006, sid. 539. 
395 Jämför Sandgren, 2007, sid. 14. 
396 Som framgått är det oklart vad Peczenik avser med rättsordningen. Eftersom jag 

inte har för avsikt att grundligare undersöka denna fråga, använder jag rättsordning 
i den meningen som Gustafsson beskriver den, det vill säga ”[…] den regelmassa 
som uttrycks i lagtext, förordningar, föreskrifter, direktiv och rättspraxis et cetera: 
alltså de kodifierade rättsreglerna som produkter av lagstiftaren (lagstiftning) och 
domaren (rättstillämpningen) [tecken och parenteser i original]”. Se Gustafsson, 
2002, sid. 47-48. 
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rättsvetenskapliga metoder och tekniker i analyser av det rättsliga materialet, 
kommer jag att argumentera för att målet ”ett jämställt transportsystem” 
borde prägla den rättsliga regleringen inom de områden som utpekas som 
centrala för transportpolitisk måluppfyllelse. 

2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga 
dokument med utgångspunkt från vem, vad, och hur 

I de två föregående avsnitten har jag beskrivit den metod som används för 
att undersöka hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i (tre) 
transportpolitiska propositioner och den som används för att undersöka om 
och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga materialet. I detta 
avsnitt ska jag nu beskriva den metod som används för att undersöka om den 
rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv 
på de områden som i de transportpolitiska propositioner utpekas som viktiga 
för transportpolitisk måluppfyllelse – en metod som jag menar uppmärk-
sammar förhållandet mellan rätt och samhälle. 
 Min metod är inspirerad av Hydéns kategoriseringar av rättsregler utifrån 
frågeställningarna vem som skall agera, hur det ska gå till, och vad som skall 
göras. Denna metod används till skillnad från den rättsvetenskapliga meto-
den på en avsevärd mindre del av det rättsliga materialet, närmare bestämt 
de regler i lag (2012:1065) om kollektivtrafik som reglerar den regionala kol-
lektivtrafikmyndighetens ansvar för att utforma regionala trafikförsörjnings-
program, samt de regler i plan- och bygglagen (2010:900) som reglerar kom-
munens ansvar för att ta fram en översiktsplan.397 Urvalet baseras på att såväl 
översiktsplan som regionala trafikförsörjningsprogram i förarbetena uttalas 
vara strategiskt och politiskt viktiga ”instrument” för en hållbar utveckling. 
Översiktsplanen är tänkt att spegla kommunens långsiktiga planering vad 
avser markanvändning och bebyggelse, och regionala trafikförsörjningspro-
gram utgör det politiska instrumentet för den långsiktiga planeringen av 
kollektivtrafiken. Båda dessa instrument är tänkta att verka handlingsdirige-
rande för annan offentlig samhällsplanering. Mot denna bakgrund menar jag 
att de regler som styr översiktsplan respektive regionala trafikförsörjnings-
program avseende deras form och innehåll är viktiga att närmare studera, 

397 Dessa regler har således även undersökts utifrån en rättsvetenskaplig metod. 
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eftersom de har betydelse för implementeringen av en jämställd samhällspla-
nering, och därmed kvinnors och mäns möjligheter att leva jämställda liv.398

 Ur ett rättssociologiskt perspektiv krävs det för effektiv rättslig styrning 
tydliga anvisningar och medel. Enligt Hydén kan rättsregler delas in i kompe-
tensregler (vem), procedurregler (hur) respektive handlingsregler (vad). Rättslig 
styrning kan knytas till kompetensreglerna, det vill säga regler som avser myn-
digheters och andra aktörers kompetens, organisation, personal och resurser. 
Hit hör även kvalifikationsregler och legaldefinitioner.399 Kompetensreglerna 
pekar ut vem som har behörighet att besluta om en åtgärd eller vidta åtgär-
der med stöd av regleringen. Kompetensreglerna anger på så sätt ramen för 
beslutsfattandet. Exempel på kompetensregler är kommunallagen, men även 
myndighetsinstruktioner tillsammans med specialförfattningar kan ses som 
en form av kompetensregler, enligt Hydén.400 Myndighetens kompetens ang-
es dels i den instruktion varigenom myndigheten konstitueras, dels genom 
specialförfattningar genom vilka myndigheten får sina speciella uppgifter. 
 Tyngdpunkten i en reglering kan även avse procedurregler, det vill säga 
regler som anger hur ärenden och processer ska beredas eller hanteras innan 
beslut fattas. Exempel på procedurregler är reglerna om krav på miljökon-
sekvensbeskrivningar och förvaltningslagens regler om partsinsyn. I straff- 
och civilrättsliga sammanhang kan nämnas regler rörande bevisning samt 
principer beträffande hur en rättegång ska gå till. I fråga om regler som svarar 
på frågan om vad det är som ska göras, kallas dessa handlingsregler. De kan 
vara påbjudande eller förbjudande. Bland handlingsreglerna kan man sär-
skilja tre typer, dessa är pliktnormer, mål- och medelnormer och avvägnings-
normer. I vilken utsträckning regeltyperna används i lagstiftningen beror på 

398 Till exempel uppfattar jag, i likhet med Staffan Westerlund, fysisk planering 
som en komponent i den vidare företeelsen offentlig samhällsplanering, se Wes-
terlund, 2003. I den betydligt vidare termen ”offentlig samhällsplanering” in-
kluderar jag fysisk planering enligt plan- och bygglagen och sektorslagarna samt 
kollektivtrafiklagen. 

399 Hydén förklarar inte närmare vad som avses med kvalifikationsregler och legaldefi-
nitioner. Jag förstår Hydén som att han med samlingsbeteckningen konstituerande 
regler, det vill säga regler som rör vem i vid mening, avser de regler som används för 
att etablera förvaltningsstrukturen, där kvalifikationsregler och legaldefinitioner in-
går. Utifrån samlingsbeteckningen tolkar jag kvalifikationsregler som att de handlar 
om kompetens avseende den organisatoriska nivån och huvudman, såsom central, 
regional och lokal myndighet respektive statlig, kommunal eller privat verksamhet. 
Legaldefinitioner tolkar jag Hydén som att mena definitioner som förekommer i 
lagtext och vars syfte är att precisera de företeelser, de föremål eller handlingar och 
processer som lagen behandlar, se Hydén, 2002b, sid. 142 ff. 

400 Hydén, 2002b, sid. 137. Se även Strömholm, 1996. 
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samhällets strukturer, till exempel att pliktregler dominerar rättstatens rätt, 
och mål- och medelreglerna och avvägningsreglerna kännetecknar välfärds-
statens rätt.401 Därutöver förekommer regeltyperna i större eller mindre om-
fattning beroende på vilken samhällelig aktivitet, det vill säga motivations-
system, den rättsliga styrningen avser att styra.402 
 När jag analyserar de regelverk som utpekas som centrala för transportpo-
litisk måluppfyllelse använder jag vem, vad och hur som analysverktyg, det 
vill säga regler som anger vad som ska utföras i form av konkreta handlings-
direktiv (vad-regler), regler som synliggör vem som antingen med stöd av 
lagen eller genom anvisningar i lagen ska agera (vem-regler), och regler som 
anger hur ärenden och processer ska beredas eller hanteras innan beslut fattas 
(hur-regler).
 Syftet med metoden är att med hjälp av analysverktygen undersöka pre-
cisionen i jämställdhetsstyrningen, det vill säga om den rättsliga konstruk-
tionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv. Analysverktygen 
kommer används även för att systematisera undersökningen, där varje regel-
kategori behandlas under respektive rubrikavsnitt. Emellertid bör det redan 
här framhållas att jag ibland tvingas frångå systematiseringen. Anledningen 
till detta är att regelkategorierna inte kan ses isolerat från varandra, vilket 
betyder att en och samma rättsregel kan ge information om såväl vem som 
med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen förväntas att agera, vilket 
i sin tur beror på vad det är som ska utföras, samt anger hur detta ska gå 
till. För de fall vissa rättsregler inkluderar flera regelkategorier kommer jag i 
syfte att undkomma onödiga upprepningar hänvisa till det rubrikavsnitt där 
rättsregeln tidigare behandlats. Som inledningsvis antyddes utgår jag från 
antagandet om att alla tre regeltyperna behövs för att främja den rättsliga 
implementeringen/genomförandet. I figur 3 åskådliggör jag hur verktygen 
vem-, vad- och hur-regler används, och deras innebörd. 

2.3 Textmaterial och urval

I denna studie behandlas med utgångspunkt i det transportpolitiska jäm-
ställdhetsmålet tre regelkomplex, vilka reglerar kollektivtrafik, fysisk plane-

401 Se avsnitt 2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – karakteristiska regler. 
402 Se avsnitt 2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspektiv på samhällsplaneringen – som 

del av ett motivationssystem, vilken regleras på ett visst sätt.
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ring och styrning av myndigheter. Av detta följer ett stort undersökningsma-
terial, som förtjänar en närmare redogörelse och kommentar. Jag ska nu re-
dogöra för mitt textmaterial och urvalet av detta. I avsnitt 2.3.1 konkretiseras 
det material som används. 
 Som framgått av den första frågeställningen, hur ett jämställt transport-
system omtalas och förstås, har jag valt att i kapitel 3 undersöka tre pro-
positioner: Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, Moderna 
transporter och Mål för framtidens resor och transporter.403 För att undersöka 
hur målet ”ett jämställt transportsystem” ges mening och innehåll är det en-
ligt min bedömning viktigt att studera transportpolitiska propositioner som 
särskilt behandlar statsmaktens mål på transportområdet. Urvalet baseras på 
att nämnda propositioner anger inriktningen på transportpolitiken, och på 
så sätt behandlar såväl målstruktur som mål för transportpolitiken på lång 

403 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93.

Figur 3 Rättssociologiska metodverktyg
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sikt.404 I kronologisk ordning utgör de samtliga propositioner som har kom-
mit sedan delmålet ”ett jämställt transportsystem”, infördes år 2001. 
 Flera skäl har varit bestämmande för urvalet av det material som presente-
ras i det efterföljande avsnittet, och som i korthet även kommer att återges i 
kapitel 4, 5, 6 och 7. Först beskriver jag de grundläggande skälen till det urval 
som gjorts och under avsnitt 2.3.1 kommer jag närmare att ange materialet. 
Det första skälet är att materialet som undersöks hänför sig till områdena 
kollektivtrafik, fysisk planering och styrning av myndigheter som, enligt de 
transportpolitiska propositionerna, utpekas vara centrala för att tillämpa och 
genomföra de transportpolitiska målen. Mot denna bakgrund menar jag det 
kan förväntas att den rättsliga regleringen inom nämnda områden svarar 
mot de förståelser av målet som kommer till uttryck i de transportpolitiska 
propositionerna. 
 I sammanhanget finns det anledning att förklara vad jag menar med ut-
trycket ”den rättsliga regleringen” av centrala områden för transportpolitisk 
måluppfyllelse. De områden som åsyftas är som nämnts kollektivtrafik, fy-
sisk planering och styrning av myndigheter. Som framgått har urvalet av 
material inte utgått från en på förhand specifik lag, för att därefter studera 
vilka styrtekniker som en viss lagstiftning eller ett visst lagrum innehåller. 
Istället har metoden ”Vad är problemet?”, som använts i kapitel 3 för att stu-
dera propositionstexterna, varit bestämmande för såväl vilket material som 
undersöks i studiens del tre som vad som kan förväntas regleras i det rättsliga 
materialet. 
 Konkretiserat innebär ovanstående att ”rättslig reglering” inkluderar olika 
rättsliga styrmedel, och på så sätt betraktar jag samtliga de av regeringen 
definierade styrmedlen/kategoriseringar som rättsliga.405 Styrmedel i detta 
sammanhang utgör lag jämte förarbeten, propositioner, regleringsbrev, myn-
dighetsinstruktioner och förordningar av olika slag. Mitt synsätt och det sätt 
på vilket jag behandlar det rättsliga materialet skiljer sig från den terminologi 
som används i de transportpolitiska propositionerna, där det talas om olika 
styrmedel, till exempel ekonomiska styrmedel, och där lagstiftning utgör en 

404 Upplysningsvis kan nämnas att transportpolitiska propositioner som specifikt be-
handlar transportpolitikens långsiktiga inriktning läggs ungefär vart fjärde år. Se 
Prop. 2001/02:20, sid. 27. 

405 Det bör påpekas att ”styrmedel” har olika betydelser beroende på sammanhang 
och inom olika sektorer i samhället. Exempelvis kan ”styrmedel” användas av myn-
digheter, kommuner et cetera, och baseras då på rättslig grund. Offentliga myn-
digheter kan även använda sig av andra typer av ”styrmedel” genom exempelvis 
upphandling och därigenom stödja till exempel vissa verksamheter och regioner. 
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egen kategori.406 Jag utgår istället från att ovan angivna områden styrs med 
hjälp av rätten, och menar då att samtliga benämningar av styrmedel som 
lyfts fram i de transportpolitiska propositionerna vilar på rättslig grund. Där-
med ingår samtliga styrmedel i det som jag betecknar som rättslig reglering, 
vilket inte nödvändigtvis behöver vara i form av en lag i traditionell mening, 
utan även kan vara i form av regleringsbrev. 
 För att åskådliggöra vad jag menar kan de offentliga institutionerna an-
vändas som exempel. Jag menar att de offentliga institutionernas framväxt 
och bestånd vilar på rättslig grund, där syftet med offentliga institutioner är 
att de är tänkta att administrera, realisera och medverka till att demokratiskt 
fattade beslut och samhälleliga mål uppnås. För att styra statsförvaltningen 
används rättsliga styrmedel. Det intressanta är utifrån exemplet att de styrs, 
och inte hur i betydelsen vad olika styrmedel för att styra institutionerna 
kallas. Mer konkret är jag således intresserad av den ”rättsliga regleringen” 
bakom dessa benämningar, eller närmare bestämt utpekade ”centrala områ-
den” för att genomföra de transportpolitiska målen.407 Det jag fäster vikt vid 
och inkluderar i styrmedel är olika regelverk som styr myndigheterna, i likhet 
med det som Inger-Johanne Sand inkluderar i norska ”forvaltningsorganer”.

[…] at de kan styres av regjeringen, statsrådene eller annet overordnet organ 
ved instruksjon uten formkrav innenfor rammene av Stortingets lovgining og 
vedtak […] Regjeringen, departementene og andre overordnete organer styrer 
forøvrig forvaltningsorganene ved ulike typer regelverk i lovs, forskrifts eller i 
andre vedtaks form eller i avtaler om forvaltningens organisering.408 

406 Jämför med miljörätten där användningen av ”rättsliga styrmedel” inom miljöom-
rådet är mer utvecklat. Se Olsen Lundh, 2010; Gipperth, 1999; Westerlund, 2003.

407 Inte heller i den rättsvetenskapliga litteraturen går att utläsa en entydig beskriv-
ning av rättsliga styrmedel. Strömholm anger till exempel en ”skala” av styrme-
del, se Strömholm, 1996, sid. 164-178. Därtill förekommer skillnader mellan olika 
rättsområden.

408 Sand, 1996, sid. 148. I denna studie fokuserar jag på rättslig styrning och utgår 
från att styrningen oftast direkt eller indirekt riktar sig mot ett rättssubjekt, som 
antingen kan vara fysiska eller juridiska personer. Med indirekt avses att en lagstift-
ning inte pekar ut ett rättssubjekt utan att det med en regel, om förhållandena som 
föreskrivs i den aktuella regeln är uppfyllda, följer en viss handling eller konsekvens, 
till exempel trafikregler. Styrningen kan även avse objekt såsom miljöfarlig verksam-
het som ska bedrivas och uppfylla vissa krav. Det finns många sätt att uttrycka detta 
på, men förenklat innebär det att riksdagen och regeringen har en mängd olika styr-
medel att tillgå. Gemensamt för den rättsliga styrningen och därmed styrmedlen är 
att de vilar på konstitutionell grund. 
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Ovanstående synsätt innebär att den rättsliga regleringen som jag menar berör 
de utpekade områdena utgörs av följande lagstiftningar: lag (2010:1065) om 
kollektivtrafik, plan- och bygglagen (2010:900), väglagen (1971:948) och lag 
(1995:1649) om byggande av järnväg. I materialhänseende undersöks lagtex-
ter, och för styrning av myndigheter har följande styrdokument ansetts cen-
trala för regeringens styrning av sina myndigheter: myndighetsförordningen 
(2007:515) samt instruktion och regleringsbrev till myndigheterna Transport-
styrelsen, Trafikverket och Trafikanalys.409 I detta regelkomplex ingår vidare 
de förordningar som styr ledningens ansvar för att den interna styrningen 
och kontrollen är betryggande. Dessa utgörs av internrevisionsförordningen 
(2006:1228) , vars tillämplighet gäller förvaltningsmyndigheter under reger-
ingen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruk-
tion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt, och förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll, som gäller för de myndigheter 
som har skyldighet att följa ovannämnda internrevisionsförordning.410 
 Det andra skälet baseras på uppfattningen om vikten av att synliggöra 
vardagslivsperspektivet i rätten.411 I detta avseende menas att ett jämställt 
transportsystem förutsätter en offentlig samhällsplanering som främjar målet 
om ett jämställt transportsystem. Detta gäller såväl den fysiska planeringen 
som styrning av de myndigheter som har att genomföra målet, vilket också 
framhålls i propositionstexterna. Varken målet eller transporter och resor kan 
därför ses isolerat från planering av bebyggelse, lokalisering av bostäder, ar-
betsplatser och centrala servicefunktioner. Undersökningen av den rättsliga 
regleringen inom nämnda områden visar att det finns ett nära samband mel-
lan regleringarna på utpekade områden, som på olika sätt påverkar kvinnors 
och mäns organisering av vardagen. För att kunna genomföra en meningsfull 
undersökning utifrån studiens övergripande syfte är det viktigt att behandla 

409 Frågan varför just dessa myndigheter valts ut förklaras i det kapitel som behandlar 
styrning av myndigheter, se avsnitt 7.2 Allmänt om myndigheterna, den rättsliga 
styrningen och dess koppling till målet om ett jämställt transportsystem. Se under-
sökningen av de transportpolitiska propositionerna, där styrningen av myndighe-
terna anses vara central för att genomföra de transportpolitiska målen, se avsnitt 
3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett jämställt 
transportsystem.

410 Hit hör även förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag och 
finns därför omnämnd i figur 9 i kapitel 7. Förordningen kommer dock inte att 
undersökas inom ramen för denna studie. 

411 För en utförligare beskrivning av vardagslivsperspektiv, se avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivs-
perspektiv i en rättslig kontext.
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samtliga dessa områden, då ett snävt urval riskerar att ge en alltför förenklad 
bild. 
 Det tredje skälet som sammanhänger med det ovannämnda är att målet 
”ett jämställt transportsystem” utgör ett led i den generella jämställdhetspo-
litiken, där det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. Genom att resor och transporter 
påverkar kvinnors och mäns organisering av vardagen, handlar det i grunden 
om makt. Som redan nämnts ska det transportpolitiska målet om ett jäm-
ställt transportsystem ses mot bakgrund av de jämställdhetspolitiska delmå-
len. Det innebär att jämställdhet på transportområdet är tänkt att främja en 
jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt bidra till att mäns 
våld mot kvinnor skall upphöra. Rätten, och det som den reglerar inom de 
områden som utpekas i de transportpolitiska propositionerna, påverkar på 
ett högst påtagligt sätt möjligheten att uppnå dessa målsättningar. Ett ur-
val som innebär att inte synliggöra lagar och styrdokument inom respektive 
områden vore oklokt, eftersom rätten kan utgöra ett hinder, men också en 
möjlighet till att utjämna den för närvarande ojämställda maktrelationen 
som innebär skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 Slutligen kan det också nämnas att i urvalet har jag inom ramen för un-
dersökningsområdena beaktat rättsligt material fram till den 31 maj 2012.412 
Fastställd tidpunkt har i materialhänseende haft störst betydelse för under-
sökningen av den rättsliga regleringen av infrastrukturplanering. Som ett 
resultat av fastställt datum har avsnitt 6.6 tillkommit i slutskedet av avhand-
lingsskrivandet.413 Genom propositionen Planeringssystem för transportinfra-
struktur (Prop. 2011/12:118) föreslås nämligen att den fysiska planeringen av 
transportinfrastrukturen sker i en sammanhållen planeringsprocess istället 
för dagens planeringsstadier. Ändringar i sektorslagarna och andra berörda 
lagstiftningar föreslås i nämnda proposition träda i kraft den 1 januari 2013. 

412 Datumet grundas på slutseminariedatum för avhandlingsprojektet. 
413 Propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur (Prop. 2001/12:118) över-

lämnades till riksdagen för antagande den 22 mars 2012. I avsnitt 1.6 Ojämställdhet 
i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den generella jämställdhetspolitiken 
ges därför en översiktlig redogörelse för den rättsliga regleringen av planeringspro-
cesser av infrastrukturprojekt från och med den 1 januari 2013. För en närmare 
redogörelse av förändringar på transportområdet från 2001 till och med december 
2011, se Svedberg, 2011. 
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2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskällor som 
tolkningsunderlag

Som nämndes i metodavsnittet 2.2.2 inryms i teleologisk lagtolkningsme-
tod att beakta förarbetsmaterial, vilket i huvudsak innebär att med hjälp av 
förarbeten tolka lagtext.414 Förarbeten definierades omfatta allt material som 
tas fram under lagstiftningsprocessen. Emellertid har det, av utrymmes- och 
tidsmässiga skäl, inte varit möjligt att behandla allt förarbetsmaterial. Nedan 
beskrivs vilket material jag har valt att undersöka närmare. Eftersom ma-
terialet är omfattande kommer jag i samtliga undersökningskapitel för att 
underlätta för läsaren återge vilket material som undersöks. I övrigt hänvisas 
läsaren till föreliggande avsnitt (2.3.1) och närmast föregående avsnitt (2.3). 

Det rättsliga materialet i kapitel 3
Som tidigare framgått består mitt material i kapitel 3 av rättskällor i form av 
tre transportpolitiska propositioner: Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem, Moderna transporter och Mål för framtidens resor och transpor-
ter.415 Propositionstexterna används i detta kapitel som ett empiriskt mate-
rial416 och inte som ett normativt material, det vill säga förutsätts innehålla 
uttalanden avseende hur målet om ett jämställt transportsystem ska tolkas. 
Istället undersöks, som jag tidigare beskrivit, hur målet framställs i proposi-
tionstexterna med hjälp av metoden ”Vad är problemet?” 

Det rättsliga materialet i kapitel 4, 5 och 6
Mitt material består i huvudsak av rättskällor i kapitel 4, 5 och 6 som i angiv-
na kapitel används som ett normativt material, det vill säga att jag söker vad 
som menas i rättskällorna. Av rättskällorna är det framför allt förarbeten som 
används, vilket sammanhänger med den rättsvetenskapliga metoden som re-
dogjorts för i avsnitt 2.2.2. Som redan nämnts används förarbeten som ett 

414 Som behandlats under metodavsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsper-
spektiv i rättsliga dokument vill jag här återigen påpeka att även förarbeten utgör 
rättskällor vilka kan vara av olika slag. Till skillnad från andra rättskällor är förarbe-
ten direkt kopplade till en viss given lagstiftningsprocess och ger på så sätt informa-
tion om syften och ändamål med en lag eller ett lagrum i aktuell lagstiftning. Detta 
gäller inte nödvändigtvis för andra rättskällor. 

415 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93.
416 Beträffande användningen av rättskällor såsom ett normativt eller empiriskt mate-

rial, se även avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga 
dokument, not 376. Mycket förenklat använder jag således (olika) rättskällor på 
olika sätt i olika kapitel.
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samlingsnamn för till exempel offentliga utredningar, propositioner, direktiv 
och annat material som tas fram under en lagstiftningsprocess. De förarbeten 
jag har valt att i första hand behandla är propositioner, offentliga utredningar 
och kommittédirektiv. Jag vill här poängtera att jag utgår från att varken 
rätten och rättsregler är något på förhand givet, utan ständigt är i förändring 
och ges genom tolkningen mening och innehåll. Således ansluter jag mig till 
uppfattningen om att flera faktorer påverkar tolkningen, och därmed rät-
tens innehåll och utfall.417 Förutom den teleologiska lagtolkningsmetoden 
baseras urvalet på en uppfattning om att det är av stor vikt att studera och 
analysera just förarbeten, som vanligen inkluderas i det som brukar hänföras 
till traditionella rättskällor. Detta eftersom rättskällor uppfattas som auktori-
tativa, genom att de har antagits i demokratisk ordning, och därigenom bör 
följas.418 Rättskällor är tänkta att utgöra tolkningsunderlag för beslutsfattare 
som med stöd av bestämmelserna i en given lag ska fatta beslut. 
 Det bör nämnas att i undersökningen av den fysiska planeringen i kapitel 
5 används förutom förarbeten till nuvarande plan- och bygglag (2010:900) 
även förarbeten till den gamla plan- och bygglagen (1987:10). Det grundläg-
gande skälet är att förarbetena till den gamla plan- och bygglagen fortfa-
rande gäller i viss utsträckning, eller närmare bestämt att syfte eller innehåll 
i vissa bestämmelser i den gamla plan- och bygglagstiftningen sägs gälla även 
för bestämmelser i den nya plan- och bygglagen, vilket framgår av proposi-
tionen till nuvarande plan- och bygglagstiftning.419 För att underlätta för-
ståelsen avseende vilket material som åsyftas kommer detta att framgå av 
sammanhanget. 
 I de lagtexter som undersöks förekommer flera begrepp som är allmänt 
formulerade, och inte alltid är tillräckligt definierade i förarbetsmaterialet. 
Vid tolkning av lagtexter har det därför bedömts viktigt att fylla ut med an-
dra rättskällor än endast förarbeten.420 För att förstå den närmare innebörden 
av begreppen ”hållbar utveckling” och tillväxt har jag som tolkningsunderlag 
valt att använda de nationella strategierna om ”hållbar utveckling” och ”till-
växt”, där dessa begrepp behandlas mer utförligt. I den senaste strategin Stra-
tegiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveck-

417 Se avhandlingens teoretiska utgångspunkter i kapitel 2.
418 Andersson, 2004, sid. 46.
419 Se vidare avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga 

dokument.
420 Som nämndes i metodavsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i 

rättsliga dokument använder jag ett utvidgat rättskällebegrepp, som förenklat inne-
bär ett typiskt utökat rättsvetenskapligt material.
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ling (Skr. 2005/06:126), uttrycks att en hållbar utveckling är ett övergripande 
politiskt mål. Det innebär ett förhållningssätt som aktivt måste prägla och 
forma politiken.421 Begreppet formuleras i strategin behandla ”[…] vilka för-
utsättningar och verktyg som behövs för ett effektivt genomförande och för 
att hållbar utveckling som mål, metod och förhållningssätt skall främjas”.422 
Vidare beskrivs begreppet innefatta en ekonomisk, en ekologisk och en so-
cial dimension. I den senare dimensionen artikuleras jämställdhet vara en 
förutsättning för en hållbar utveckling. I strategin har jämställdhet en särskilt 
framskjuten position inom ett flertal utvecklingsområden som omfattas av 
strategin. I samma syfte, det vill säga för att förstå den närmare innebörden 
av vad som menas med tillväxt och om jämställdhet ingår i begreppet, har 
jag valt att använda strategin En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.423

 Andra rättskällor som används som tolkningsunderlag är Jämits slutbe-
tänkande Jämställdhet – transporter och IT (SOU 2001:44) och rapporten 
Regler med hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av kommunikatio-
ner (SOU 2001:43 Rapport 2), som har tagits fram på uppdrag av Jämit.424 
För att förstå kunskapsgrunden för det transportpolitiska delmålet ”ett jäm-
ställt transportsystem” har Jämits utredning en central betydelse. Som tidi-
gare framgått och som jag kommer att behandla mer utförligt under avsnitt 
3.2, uppmärksammas i utredningen markanta skillnader mellan kvinnor och 
män både avseende värderingar och resmönster. I rapporten analyseras, uti-
från ett jämställdhetsperspektiv, bland annat den äldre plan- och bygglagen 
(1987:10), väglagen (1971:948), lag (1995:1649) om byggande av järnväg och 
miljöbalken (1998:808). Det innebär att vissa av de områden som i de trans-
portpolitiska propositionerna utpekas som viktiga för transportpolitisk mål-
uppfyllelse har varit föremål för granskning redan i Jämits utredning. Mot 
bakgrund av att flertalet av dessa lagar undersöks i denna studie menar jag 
det framstår som självklart att tidigare utredningar på området beaktas. Det 
gäller särskilt när det i princip saknas offentliga utredningar på området, det 
vill säga utredningar som har ett uttalat jämställdhetsperspektiv på rättslig 
reglering som berör kvinnors och mäns resor och transporter. 
 En annan rapport som behandlar frågor om jämställdhetsaspekter på fy-
sisk samhällsplanering och byggd miljö, är Boverkets rapport Hela samhället 

421 Se Skr. 2005/06:126, sid. 7. 
422 Skr. 2005/06:126, sid. 2.
423 Näringsdepartementet (N7037), 2007.
424 Jämits slutbetänkande och rapport används huvudsakligen i kapitel 3, 5 och 6. 
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från 1996.425 Denna rapport har haft en stor betydelse för planerare i hela 
landet i frågor om jämställdhet i samhällsplanering och fysisk planering.426 
Eftersom en del av studien handlar om att uppmärksamma förhållandet mel-
lan rätt och samhälle, är material av det här slaget viktigt för att förstå rätten 
i den kontext den avses verka i. 
 I kapitel 6 har jag i tolkningen av väglagens bestämmelser dessutom fått 
använda mig av vägkungörelsen (1971:954),427 och även vägverkets föreskrif-
ter (VVFS), som här betraktas som konkretiseringar och förtydliganden av 
väglagens bestämmelser. Detta sammanhänger med svårigheten att studera 
en i grunden mer än 40 år gammal lagstiftning. Med det menas att begreppet 
jämställdhet inte var etablerat vid tidpunkten för 1960–års vägsakkunnigas 
utredning,428 och kan därför antas inte ha varit tillräckligt starkt etablerat för 
att ha påverkat lagstiftningsarbetet nämnvärt. Om begreppet inte var etable-
rat vid väglagens tillkomst är det enligt min bedömning svårt att söka efter 
ett jämställdhetsperspektiv i propositionen till väglagen. Det skulle sannolikt 
ge ett missvisande resultat. Mitt urval har gjorts utifrån att vägkungörelsen 
och vägverkets föreskrifter uppdateras kontinuerligt, eftersom de inte följer 
en traditionell lagstiftningsprocess och i och med det en ofta omfattande 
process. Materialet antas på så sätt ha en hög aktualitetsgrad.429 Med hjälp av 
nämnda källor menar jag att det är möjligt att utläsa om det transportpoli-
tiska målet om ett jämställt transportsystem, som en viktig aspekt att ta hän-
syn till i den fysiska planeringen av vägar, har införts i den lagstiftning som 
reglerar byggande av väg. Som tolkningsunderlag används även vägverkets 
handböcker som behandlar olika planeringsstadier vid byggande av väg och 
järnväg. Trots att de inte är juridiskt bindande menar jag att de bör beaktas 
genom att de som vägledningsdokument kan verka handlingsdirigerande för 
den målgrupp den riktar sig mot. 

425 Se även avsnitt 1.4 Tidigare forskning, not 70.
426 Listerborn, 2002, sid. 25 ff. Se även avsnitt 2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspek-

tiv på samhällsplaneringen – som del av ett motivationssystem, vilken regleras på ett 
visst sätt, not 296. 

427 Notera att vägkungörelsen (1971:954) ersattes den 22 november 2012 av vägförord-
ning (2012:707). Se avsnitt 2.3 Textmaterial och urval och not 412, beträffande da-
tum för rättsligt material som beaktas. 

428 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den 
generella jämställdhetspolitiken, där jag behandlar jämställdhetspolitiken.

429 Med det menar jag att vägkungörelsen, för vilken näringsdepartementet ansvarar, 
lättare kan ändras jämfört med eventuella ändringar i väglagen, som kräver ett 
mer traditionellt lagstiftningsförfarande. Detsamma gäller för (tidigare) vägverkets 
föreskrifter.
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Det rättsliga materialet i kapitel 7
Materialet i kapitel 7, som rör styrning av myndigheter, skiljer sig från det 
material som studeras i övriga kapitel (4, 5 och 6). I kapitel 7 består mitt 
material av styrdokument i form av främst förordningstexter. Mitt urval av 
styrdokument utgår från att regeringen styr sina myndigheter utifrån direkt 
respektive indirekt styrning, där styrdokumenten för det senare syftet an-
vänds för att styra myndigheternas interna processer. Med hjälp av dessa 
styrdokument styr regeringen vilka krav som ställs på myndighetens interna 
processer, för vilka ledningen ansvarar för att den interna styrningen och 
kontrollen fungerar betryggande. De styrdokument som jag anser vara mest 
centrala är som redan nämnts myndighetsförordningen (2007:515), instruk-
tion och regleringsbrev till myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket 
och Trafikanalys, internrevisionsförordningen (2006:1228) och förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll. 
 Förutom nämnda förordningstexter består mitt material av förordnings-
motiv av olika slag, som motsvarar förarbetsmaterial. De förordningsmotiv 
som beaktas är i väsentliga avseenden propositioner, utredningar och direk-
tiv. Urvalet har dock inte begränsats till endast förordningsmotiv utan jag 
har även valt att använda mig av en forskningsrapport, som tagits fram på 
uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning. I rapporten behandlas 
bland annat förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll kopp-
lat till kravet på jämställdhetsintegrering. För att förstå styrning av myndig-
heter och begreppet ”intern styrning och kontroll” har jag valt att även be-
akta Ekonomistyrningsverkets handledningsdokument, där intern styrning 
och kontroll behandlas mer grundligt och kopplas till de förordningar som 
styr myndigheternas interna processer. 
 Sammanfattningsvis har ett omfattande material gåtts igenom, där urvalet 
i grunden utgår från syfte och frågeställningar samt teoretiska och metodo-
logiska utgångspunkter. Som jag har beskrivit har de områden som i pro-
positionstexterna utpekas som viktiga för transportpolitisk måluppfyllelse 
varit vägledande för urvalet av material i studiens tredje del. Den rättsliga 
regleringen av nämnda områden har som framgått sina egna uppsättningar 
av regler, vilket i sin tur medfört att det konkreta urvalet av material samt 
behandlingen av materialet har fått anpassas till varje enskilt område. 
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3. Ett jämställt transportsystem 
i tre transportpolitiska 
propositioner

3.1 Inledning 

I detta kapitel undersöker jag hur ett jämställt transportsystem omtalas 
och förstås i de tre propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) 
och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93). Jag vill re-
dan inledningsvis påpeka att analysen av propositionstexterna kommer att 
göras i två led, där det första ledet görs i detta kapitel och det andra ledet 
i kapitel 8.430 Resultaten av analysen av propositionstexterna kommer även 
att ligga till grund för vad som kan förväntas regleras i de lagar som i pro-
positionstexterna utpekas som centrala för att uppnå målet om ett jämställt 
transportsystem.431 
 I det första ledet undersöker jag med inspiration av Bacchis metod ”Vad 
är problemet?” hur målet ”ett jämställt transportsystem” fylls med mening 
och innehåll genom att studera problemrepresentationer i propositionstexter-
na.432 Det innebär att jag undersöker vad som anses vara ett problem, varför 

430 Utifrån studiens övergripande syfte är det viktigt att (även) analysera den politiska 
grunden för förändring. I det andra ledet av analysen kapitel i 8 kommer utvalda de-
lar av resultaten från innevarande kapitel att analyseras med stöd av min teoretiska 
ram. Analysen inriktas då på hur kön konstrueras och vilka föreställningar och anta-
ganden som kan tänkas ligga bakom dessa konstruktioner, samt vilka konsekvenser 
det kan få. 

431 För tydlighets skull vill jag betona att jag främst har utgått från de områden som 
i gällande proposition Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93) 
utpekas som centrala för att uppnå målet ”ett jämställt transportsystem”. Resultaten 
från undersökningen i detta kapitel stödjer dock urvalet av de lagar och styrdoku-
ment som undersöks i avhandlingens tredje del. 

432 Se avsnitt 2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt transportsystem i 
transportpolitiska dokument med utgångspunkt i problemrepresentationer.
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det sägs vara ett problem och hur det förklaras i betydelsen vad som anses 
vara dess orsak. Min utgångspunkt i analysen är att i problemrepresentatio-
ner framträder olika förståelser av ett jämställt transportsystem, som här blir 
liktydigt med lösningar på problemet.433 Den metod som används för att 
undersöka propositionstexterna innebär att analysen av materialet görs fort-
löpande, och inte begränsas till kapitlets avslutande avsnitt 3.5. En medveten 
strävan är att använda mig av citat framför återgivanden av resonemang, 
eftersom jag utgår från vad som faktiskt sägs och hur det sägs. 
 Kapitlet disponeras på följande sätt: under avsnitt 3.2 ges en kort bak-
grund till det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem.434 
Därefter presenteras propositionerna och en generell beskrivning av det 
transportpolitiska jämställdhetsmålet. Under avsnitt 3.4 ges en sammanfatt-
ning av de problemrepresentationer jag identifierat i materialet, vilka mar-
keras genom rubrikavsnitten 3.4.1 Som brist på en jämn representation, 3.4.2 
Som brist på tillgänglighet på lika villkor och 3.4.3 Som brist på kunskap om 
kvinnor och män i olika avseenden. Under respektive problemrepresentation 
analyseras propositionstexterna i kronologisk ordning, och där jag först un-
dersöker vad som anses vara problem. Utifrån de diskussioner som förs inom 
ramen för respektive problemrepresentation undersöks i anslutning till varje 
propositionstext lösningarna på vad som i dessa anses vara ett problem. Un-
der avsnitt 3.4.3.4 behandlas den lösning som i propositionstexterna anvisas 
som en generell lösning på samtliga problemrepresentationer, jämställdhets-
integrering. I slutet av detta kapitel ges under avsnitt 3.4 sammanfattande 
kommentarer. 

433 Det bör förtydligas att ”problem”, ”orsak” och ”lösning” är mina analyskategorier, 
exempelvis förekommer inte uttrycket ”lösning” i propositionstexterna. Som jag 
har beskrivit i metodavsnittet (2.2.1) kan man menar jag genom att studera pro-
blemrepresentationer med hjälp av analyskategorierna sluta sig till att det motsatta 
förhållandet anses vara jämställt. I propositionstexterna finns till exempel beskriv-
ningar på åtgärder för att uppnå målet ”ett jämställt transportsystem” eller formu-
leringar som betonar ”vikten av” något, vilka också kan tolkas som ”lösningar” på 
vad som anses vara ett ”problem” i transportsystemet.

434 I anvisat avsnitt koncentreras bakgrundsbeskrivningen av det transportpolitiska 
målet om ett jämställt transportsystem till den transportpolitiska kontexten. För 
en helhetsbild där det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem 
måste förstås som ett led i den generella jämställdhetspolitiken, hänvisas till av-
snitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den generella 
jämställdhetspolitiken. 
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3.2 Bakgrund till jämställdhet som transportpolitiskt mål

Sedan 2001 finns det på transportområdet ett uttalat transportpolitiskt jäm-
ställdhetsmål.435 Bakgrunden till införandet av det transportpolitiska målet 
om ett jämställt transportsystem grundar sig i huvudsak på den utredning 
som kom 2001.436 Jämställhet inom transportområdet uppmärksammades 
emellertid redan år 1997, i Kommunikationskommitténs betänkande Ny kurs i 
trafikpolitiken.437 I utredningen omnämns jämställdhetsmålet för första gång-
en i transportpolitiska dokument.438 I Kommunikationskommitténs betänkan-
de markeras särskilt kopplingen mellan jämställdhet och trafikpolitiken. 
 I den proposition som följde på betänkandet, Transportpolitik för en håll-
bar utveckling, föreslås att ett nytt råd bör knytas till regeringen för att be-
lysa olika jämställdhetsfrågor i transport- och kommunikationspolitiken.439 
I propositionen fastslås det att genusperspektivet bör genomsyra hela det 
transportpolitiska fältet, så att transportsystemet utformas så att det svarar 
mot de behov som människor har.440 Vidare uttalas att det krävs kunskap 
om olika gruppers erfarenheter, behov och värderingar. Det framgår tydligt 
att transportpolitiken ses som ett medel för att uppnå övergripande sam-
hällsmål, med det yttersta syftet att bibehålla och utveckla välfärden.441 Cen-
trala samhällsmål som lyfts fram i propositionen är solidaritet, arbete för 
alla, möjlighet att bo och verka i hela landet, jämlikhet, jämställdhet, säker-
het och en bra miljö. Dessa mål anses vara viktiga utgångspunkter även för 
transportpolitiken.
 I oktober 1999 beslutades att ett råd för jämställdhetsfrågor som rör trans-
port- och IT-tjänster skulle inrättas.442 I direktiven till rådet angavs bland 

435 Prop. 2001/02:20.
436 SOU 2001:44. 
437 Kommunikationskommittén utgick i sitt betänkande från de jämställdhetsmål som 

fanns beskrivna i den vid tidpunkten aktuella jämställdhetspolitiska skrivelsen (Skr. 
1996/97:41), se Svensson, 2003, sid. 226. Se vidare SOU 1997:35. 

438 Svensson, 2003, sid. 226. För en mer utförlig översikt av transportpolitik kopplat till 
jämställdhet, se Svensson, 2003, sid. 225-231. 

439 Prop. 1997/98:56, sid. 70. Genom nämnda proposition bytte trafikpolitiken namn 
till transportpolitiken. Skälen för ändringen var att man ville betona att transpor-
terna syftar till att uppnå överordnade välfärdsmål och att transportsystemet måste 
ses som en helhet. I propositionen ansågs den vidgade synen på transporternas 
funktion i samhället markeras bättre genom att begreppet trafikpolitik ersätts med 
transportpolitik, se Prop. 1997/98:56, sid. 1. 

440 Prop. 1997/98:56, sid. 70-71. 
441 Prop. 1997/98:56, sid. 14. 
442 Dir. 1999:83. 
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annat att rådet ska följa olika jämställdhetsfrågor inom nämnda områden på 
kort och lång sikt och lämna förslag till åtgärder, med syftet att stärka jäm-
ställdheten inom kommunikationssektorn samt hur dessa kan finansieras. 
Rådet antog namnet Jämit – Jämställdhetsrådet för transporter och IT. 
 Jämit utgår i sitt betänkande från de mål som fanns i regeringens dåva-
rande jämställdhetspolitiska skrivelse, Jämställdhetspolitiken inför 2000-ta-
let.443 På uppdrag av Jämit har tre rapporter tagits fram, vilka ligger till 
grund för Jämits förslag på förändringar inom transporter och IT. Rappor-
terna rör regler som tar hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av 
kommunikationer,444 respektive politikers och tjänstemäns tal om jämställd-
het och kollektivtrafik i Östergötland445 samt en analys av en arbetsmark-
nads IT-basutbildning ur kognitions och genusperspektiv.446 I betänkandet 
presenteras förutom officiell statistik en forskningsöversikt av jämställdhet 
inom områdena transport och IT.
 I utredningen betonas vikten av att synliggöra ett könsperspektiv.447 Jämit 
fäster också uppmärksamheten på att det finns en risk för att skrivningar om 
vad som är kvinnligt och manligt i sig kan bidra till att föreställningar om 
kön bibehålls. Genom att visa på hur kvinnor och män fördelar sin tid och 
genom att visa på vad kvinnor och män värderar och vill, framträder förvisso 
en bild av hur vardagslivet ter sig för kvinnor och män, men genom att syn-
liggöra denna bild och agera utifrån den menar kommittén att man riskerar 
bidra till att vidmakthålla rådande uppfattningar om vad som anses kvinnligt 
respektive manligt.448 I utredningen kommer kommittén dock fram till att 
nödvändigheten av att synliggöra vardagslivets strukturer är större och mer 
betydelsefull än riskerna för att rådande könsmönster cementeras.449 Synlig-
görandet i sig menar kommittén kan betraktas som en del av förändrings-
strategin. Jag förstår Jämit som att de menar att poängen med att ansvariga 
myndigheter inom område efter område systematiskt synliggör kvinnors och 

443 SOU 2001:44, sid. 15-16. Se även Skr. 1999/2000:24, Jämställdhetspolitiken inför 
2000-talet.

444 Lerman, 2001, Regler med hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av kom-
munikationer, SOU 2001:43.

445 Grahn, 2001, Kön i kön – en studie av politikers och tjänstemäns tal om jämställdhet 
och kollektivtrafik i Östergötland, SOU 2001:43. 

446 Gagliardo, 2001, Analys av en arbetsmarknads IT-basutbildning ur kognitions och ge-
nusperspektiv. En förstudie, SOU 2001:43.

447 SOU 2001:44, sid. 15. 
448 SOU 2001:44, sid. 15. 
449 SOU 2001:44, sid. 16. 
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mäns förutsättningar och villkor, är att de skillnader som finns i samhället 
kan förstås och elimineras.450 
 I Jämits utredning uppmärksammades markanta skillnader mellan kvin-
nor och män både avseende värderingar och resmönster. Skillnaderna består 
bland annat i när, hur, varför och hur långt de reser.451 I utredningen fram-
kom att kvinnors villkor och intressen är dåligt företrädda vid besluts- och 
planeringsprocesser samt att en kraftig överrepresentation av män råder i alla 
sammanhang där transportpolitiska åtgärder beslutas.452 Jämit understryker 
att målet för jämställdhetspolitiken behöver integreras i transportpolitiken. 
För att förändra ojämställda strukturer föreslås i betänkandet ett sjätte del-
mål för transportpolitiken med formuleringen:

Målet är ett jämställt transportsystem, där transportsystemet utformas så att 
det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Där både kvinnor och 
män ges samma möjligheter att påverka dess tillkomst, utformning och för-
valtning och där både kvinnors och mäns värderingar tillmäts samma vikt.453 

I betänkandet föreslås även att etappmål för ett jämställt transportsystem 
bör införas i regleringsbrev till myndigheterna som syftar till en tydligare 
styrning av myndigheterna. 

– Att all relevant information redovisas utifrån kön.
– Att eventuella skillnader mellan kvinnor och män redovisas och analyseras.
– Att berörda myndigheter i sina beslut beaktar dessa skillnader.454

Vidare föreslås etappmål för trygghet och säkerhet.

Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utveckla etappmål med 
betoning på trygghet och säkerhet.455 

450 SOU 2001:44, sid. 15. 
451 Med resa avses i utredningen en förflyttning med ett specifikt ärende, oavsett hur 

förflyttningen sker, det vill säga oavsett om man går, cyklar, åker bil eller tåg. Kol-
lektivtrafik omfattar resor med tåg, buss, T-bana och spårväg, SOU 2001:44, sid. 44. 

452 SOU 2001:44, sid. 5. 
453 SOU 2001:44, sid. 54. Upplysningsvis handlade de fem övriga delmålen vid tid-

punkten om tillgänglighet, transportkvalitet, säker trafik, god miljö och positiv re-
gional utveckling. 

454 SOU 2001:44, sid. 58. 
455 SOU 2001:44, sid. 58. 
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Förutom ovanstående föreslås i betänkandet att en ny myndighet med upp-
drag att verka som ett nationellt kunskapscentra för samhälle och näringsliv 
inrättas, att nya metoder för analys och planeringsverktyg utvecklas, att ett 
jämställdhetsperspektiv införs i kommunikationslagarna,456 plan- och bygg-
lagen och miljöbalken och att jämställdhet ska vara ett instrument för styr-
ning vid offentlig upphandling.457 Av Jämits förslag har enbart förslaget om 
ett nytt delmål för transportpolitiken antagits.
 Nedan behandlas målet om ”ett jämställt transportsystem” som infördes i 
propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem,458 samt 
i efterföljande propositioner fram till dags datum. 

3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och 
målet om ett jämställt transportsystem

Som inledningsvis nämndes undersöks i detta kapitel hur ett jämställt trans-
portsystem omtalas och förstås i tre propositioner, vilka i kronologisk ord-
ning utgörs av Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, Moder-
na transporter och Mål för framtidens resor och transporter.459 Som nämndes i 
första kapitlet har propositionerna valts ut genom att de anger inriktningen 
av transportpolitiken och behandlar såväl målstruktur som mål för trans-
portpolitiken på lång sikt. Det bör även påpekas att den senaste proposi-
tionen Mål för framtidens resor och transporter ännu gäller fram tills en ny 
”målproposition” antas. 

Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
I propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem före-
slås att det övergripande transportpolitiska målet från 1998, att säkerställa en 

456 Med kommunikationslagarna avses i betänkandet väglagen (1971:948) med väg-
kungörelse (1971:954), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg med förordning 
(1995:1652), luftfartslagen (1957:297) och lagen (1983:293) om inrättande, utvidg-
ning och avlysning av allmän farled och allmän hamn med förordning (1998:898), 
se SOU 2001:44, sid. 62, not 20. 

457 SOU 2001:44, sid. 7-8. 
458 Prop. 2001/02:20.
459 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93. I den fortsatta fram-

ställningen anges i generella hänvisningar endast propositionstitel i texten. Med 
propositionstexterna avses nämnda propositioner, om inget annat anges. 
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samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet, ska kompletteras med ett nytt 
sjätte delmål för transportpolitiken, målet om ett jämställt transportsystem.460 

Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är ut-
format så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvin-
nor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets 
tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas 
samma vikt.461

Formuleringen utgår från att kvinnors perspektiv anses dåligt företrädda vid 
planering, beslut och förvaltning av dagens transportsystem.462 Möjligheter-
na att påverka transportsystemets utformning utifrån de skillnader som finns 
mellan kvinnor och män avseende till exempel resmönster och resbehov, ut-
talas handla om en fråga om rättvisa.463 Transportpolitikens övergripande 
mål är tänkt att vägledas genom ett antal delmål som anger ambitionsnivån 
på lång sikt, där etappmål anger lämpliga steg på vägen mot de långsiktiga 
målen. Ett annat syfte med etappmålen är att de ska underlätta en avvägning 
mellan de olika delmålen. Det poängteras att alla delmål på lång sikt ska 
uppnås, men att det på kort sikt kan bli aktuellt med en prioritering mellan 
olika delmål.464 Dessa prioriteringar föreslås komma till uttryck genom att 
etappmålen bör vara avstämda mot varandra och realistiska. Med realistiska 
exemplifieras i propositionen hänsyn till bland annat tillgängliga resurser, 
tekniska möjligheter, miljöförutsättningar och internationella åtaganden.465 
Avseende etappmål hänvisas på ett annat ställe i propositionen till Jämits för-
slag om att ett nytt etappmål för ett jämställt transportsystem bör införas.466 

460 Prop. 2001/02:20, sid. 25. Övriga delmål är (1) tillgängligt transportsystem, (2) hög 
transportkvalitet, (3) säker trafik, (4) god miljö, samt (5) positiv regional utveckling. 
För en närmare beskrivning av dessa, se Prop. 2001/02:20, sid. 16-17.

461 Prop. 2001/02:20, sid. 25. 
462 Prop. 2001/02:20, sid. 25. 
463 Prop. 2001/02:20, sid. 25. I efterföljande propositioner beskrivs orsaken till proble-

met ”brist på en jämn representation” vara historiska, nämligen att manliga struk-
turer byggts upp utifrån traditionella behov och intressen hos män, vilken implicit 
menar jag utgör ett argument för kvinnors deltagande med betoning på intresse, 
se avsnitt 3.4.1.2 Problem i Moderna transporter och not 550 och 551 samt avsnitt 
3.4.1.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter och not 574. 

464 Prop. 2001/02:20, sid. 26. 
465 Prop. 2001/02:20, sid. 26. 
466 Prop. 2001/02:20, sid. 17. 
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I propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem föreslås 
dock inget etappmål för ett jämställt transportsystem.
 Ett väl fungerande transportsystem uttrycks i propositionen handla om 
mer än bara en fråga om vägar, järnvägar och annan transportinfrastruk-
tur.467 En hållbar samhällsutveckling omfattar ekologiska, sociala, kulturella 
och ekonomiska aspekter.468 Eftersom transporter underlättar människors 
vardag och ger ökade möjligheter att välja boende, arbete och fritid konsta-
teras det bland annat vara en viktig rättvise- och jämlikhetsfråga.469 

Moderna transporter 
I den efterföljande propositionen Moderna transporter uttrycks liknande 
tankegångar.470 Delmålet ”ett jämställt transportsystem” anses även fort-
sättningsvis bör vara oförändrat.471 I denna proposition föreslås även två 
etappmål för delmålet. Det första etappmålet är att övriga transportpolitiska 
etappmål bör följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv. Det andra etappmålet 
är att inget kön i trafikverkens ledningsgrupper bör ha en representation som 
understiger 40 % senast 2010.472 I propositionen betonas att jämställdhets-
arbetet behöver bedrivas såväl långsiktigt som kortsiktigt för att utjämna 
maktstrukturer, både inom transportsektorn och i resten av samhället.473 I 
likhet med föregående proposition motiveras delmålet ”ett jämställt trans-
portsystem” med utgångspunkt i den forskning avseende medborgarnas 
transportbehov och resmönster som återkommande visar på skillnader mel-
lan kvinnor och män.474 I propositionen understryks att de förhållandena, att 
kvinnors villkor och intressen är dåligt företrädda vid planering, beslut och 
förvaltning av dagens transportsystem som Jämit visade i sin utredning fem 
år tidigare, fortfarande råder.475 Av detta dras slutsatsen att delmålet i högsta 
grad är relevant och att jämställdhetsarbetet behöver intensifieras. Använd-
ningen av transportsystemet antas nämligen avspegla den uppdelning mellan 
könen som man menar finns i samhället i stort.476 I propositionen stöder 

467 Prop. 2001/02:20, sid. 8.
468 Prop. 2001/02:20, sid. 8.
469 Prop. 2001/02:20, sid. 9. 
470 Prop. 2005/06:160, sid. 49. Propositionen överlämnades till riksdagen i mars 2006. 
471 Prop. 2005/06:160, sid. 39. 
472 Prop. 2005/06:160, sid. 40.
473 Prop. 2005/06:160, sid. 23. 
474 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
475 Prop. 2005/06:160, sid. 40.
476 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
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man sig på den verklighetsbeskrivning som uttrycks i den jämställdhetspo-
litiska propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i 
jämställdhetspolitiken.477 Transportpolitiken anses ha betydelse för uppfyllelse 
av samtliga jämställdhetspolitiska delmål.478 

Mål för framtidens resor och transporter
I gällande proposition Mål för framtidens resor och transporter föreslås en änd-
rad och förenklad transportpolitisk målstruktur.479 Den nya målstrukturen 
inriktas på ”fler jobb och växande företag”.480 Inriktningen ses som en del 
av regeringens generella politik, där väl fungerande resor och transporter är 
prioriterade för att bryta utanförskapet och bidra till en hållbar tillväxt.481 
Det bakomliggande syftet med en ny målstruktur uttalas vara att underlätta 
avvägningar i beslutsprocessen och styrningen, men även planeringen, ge-
nomförandet och uppföljningen av den statliga transportpolitiken.482 
 Det övergripande målet, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsli-
vet i hela landet, föreslås vara oförändrat.483 Däremot föreslås de sex delmå-
len ersättas av två jämbördiga mål, funktionsmålet Tillgänglighet samt hän-

477 Här avses Prop. 2005/06:155. 
478 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
479 Prop. 2008/09:93, sid. 11. 
480 Prop. 2008/09:93, sid. 2.
481 Det är oklart vad som avses med utanförskap i transportpolitiken, det vill säga om 

även ojämställdhet betraktas som ett uttryck för ”utanförskapet”. Det som lyfts 
fram är endast lösningarna på utanförskapet, alltså väl fungerande resor och trans-
porter. Tobias Davidsson, som har analyserat utanförskap så som den artikulerades 
i den svenska riksdagsdebatten 2003-2006, menar att diskursen om utanförskap 
påminner om underklassbegreppet. Vidare att det till dem som befinner sig i utan-
förskap tillskrivs en rad negativa beteckningar såsom missbruk, passivitet, kyla och 
att problemet går i arv, vilket främst gäller bidragsberoende. Nämnda begrepp och 
kännetecken kopplas till både underklassbegreppet och diskursen om utanförskap, 
vidare kopplas utanförskap till invandring, enligt Davidsson. Han menar att i dis-
kursen om utanförskap problematiseras dels inte ”innanförskapet” (eng. inclusion), 
dels förekommer inga hederliga människor i utanförskapet, som till exempel strävar 
efter en anställning. Enligt Davidsson ställs arbete och bidragsberoende mot varan-
dra som ”binära motpoler”. Ett problem som han lyfter fram är att diskursen om 
utanförskap beskriver ett tillstånd som döljer processen som skapat det. Davidsson, 
2010, sid. 149-169. 

482 Prop. 2008/09:93, sid. 2.
483 Prop. 2008/09:93, sid. 11. 
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synsmålet Säkerhet, miljö, och hälsa.484 I enlighet med den nya målstrukturen 
ingår numera jämställdhet i funktionsmålet Tillgänglighet. 
 I funktionsmålet Tillgänglighet betonas att transportsystemets utform-
ning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläg-
gande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till ut-
vecklingskraft i hela landet.485 Vidare fastslås att transportsystemet ska vara 
jämställt.486 I propositionen innebär detta att transportsystemet likvärdigt 
ska svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. För att uppnå funk-
tionsmålet respektive hänsynsmålet finns så kallade preciseringar. Dessa ut-
gör konkretiseringar inom särskilt prioriterade områden.487 I propositionen 
understryks att ett jämställt transportsystem är en central aspekt av funk-
tionsmålet i den nya målstrukturen.488 
 För att uppnå ett jämställt transportsystem antas en precisering för ett 
jämställt transportsystem, vilket i propositionen ska ses som ett uttryck för 
att jämställdhet utgör ett prioriterat område för transportpolitiken.489 Preci-
seringen för att uppnå ett jämställt transportsystem ges följande formulering:

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medver-
kar till ett jämställt samhälle.490

I nuvarande proposition framgår av preciseringen att transportsystemet ses 
som ett medel för att uppnå inte endast målet ”ett jämställt transportsystem” 
utan ett jämställt samhälle.491 Om detta är en medveten och avsiktlig föränd-
ring är oklart. Enligt min tolkning ges genom preciseringen i nuvarande pro-
position tydligare uttryck för materiell jämställdhet, equality de facto.492 Med 

484 Prop. 2008/09:93, sid. 11. 
485 Prop. 2008/09:93, sid. 16. 
486 Prop. 2008/09:93, sid. 16.
487 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
488 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
489 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
490 Prop. 2008/09:93, sid. 18. 
491 Med undantag från preciseringen talas det i brödtexten fortfarande om ett jäm-

ställt transportsystem. Även i propositionen Moderna transporter uttalas detta syfte 
genom formuleringen ”ett transportsystem som i sig är jämställt men också bidrar 
till att öka jämställdheten i samhället i stort”, se Prop. 2005/06:160, sid. 121. I nu-
varande proposition framgår detta redan av preciseringen och blir på så sätt enligt 
min mening tydligare. 

492 Andra förekommande begrepp och som används synonymt med materiell jäm-
ställdhet är ”reell”, ”substantiell” och ”faktisk”. Motsvarigheten till materiell jäm-
ställdhet är formell jämställdhet, de jure jämställdhet. I grundlagsutredningens rap-
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denna tolkning skulle det innebära att målet ”ett jämställt transportsystem” 
öppnar upp för aktiva åtgärder och särbehandling, exempelvis kvotering för 
att uppnå materiell (verklig) jämställdhet, eftersom utgångsläget de facto är 
ojämställt.493 I figur 4 illustreras den förändring av målstrukturen år 2009 
som uttrycks i propositionen Mål för framtidens resor och transporter.
 I nuvarande proposition Mål för framtidens resor och transporter hänvisas till 
diskrimineringslagstiftningen.494 Det understryks vara ”en självklarhet” att alla 
myndigheter, inklusive transportrelaterade myndigheter, ska följa diskrimine-

port från 2007, utförd av Lenita Freidenvall, beskrivs skillnaderna mellan dessa 
jämställdhetsbegrepp vara att begreppet formell jämställdhet innebär att alla har 
samma medborgerliga fri- och rättigheter och att dessa anses följa individen och 
materiell jämställdhet att alla har samma ställning och inflytande. Utgångspunk-
ten för materiell jämställdhet är vilka materiella villkor som omgärdar individen. 
Målsättningen för materiell jämställdhet är inte likhet i behandling, utan likhet i 
resultat. Freidenvall, 2007, sid. 36-38. 

493 Jämför Freidenvall, 2007, sid. 37. 
494 Till skillnad mot propositionen Moderna transporter, som hänvisar till den jäm-

ställdhetspolitiska propositionen. 

Figur 4 Transportpolitikens målstruktur från 2009. Mål för framtidens resor 
och transporter (prop. 2008/09:93)
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ringslagen varför det inte behöver nämnas särskilt i funktionsmålet Tillgänglig-
het.495 Diskussionen tar i sammanhanget sikte främst på integrationspolitiken. 
 Det understryks att de transportpolitiska målen och de transportpolitiska 
principerna är viktiga utgångspunkter för regeringens åtgärder och val av 
styrmedel på transportområdet.496 De viktigaste medlen med vilka de trans-
portpolitiska målen ska genomdrivas (och tillämpas)497 är infrastrukturpla-
nering, organisering och styrning av myndigheter, lagstiftning och regelgiv-
ning samt ekonomiska styrmedel. 
 Åtgärder som genomförs i transportinfrastrukturen ska syfta till att de 
transportpolitiska målen uppfylls.498 I den fysiska planeringen betonas att 
transportpolitisk måluppfyllelse bör vara vägledande i planering och bedöm-
ning av fysiska åtgärder i transportsystemet, men också beaktas i den övriga 
markanvändningen.499 Dagens fysiska planeringssystem anses inte fungera 
effektivt. Bland annat anses det bero på att de olika regelverken som rör 
fysisk planering inte är synkroniserade, vilket medför en dubbel planering 
och dubbla prövningar enligt olika lagstiftningar.500 Det framgår att detta 
är något som man önskar komma ifrån. I propositionen aviseras att beslut 
om en översyn av regelverken har gjorts, vilket antas bör kunna bidra till en 
effektivare och mer samordnad planeringsprocess samt stödja tillämpningen 
av de transportpolitiska målen.501 
 Organisering och styrning av statliga myndigheter anses ha en stor bety-
delse för transportpolitikens utformning och resultat. I propositionen po-
ängteras att styrningen av myndigheterna inom transportområdet utgår från 
de transportpolitiska målen och målpreciseringar samt de transportpolitiska 
principerna.502 Förutom detta artikuleras styrningen av myndigheterna utgå 
”[…] i en form som är anpassad efter och konkretiserad med utgångspunkt 
i de olika myndigheternas uppdrag och utvecklingen i samhället över tid”.503 
Det antas även att de transportpolitiska målen ska kunna vara en utgångs-

495 Prop. 2008/09:93, sid. 18. 
496 Prop. 2008/09:93, sid. 59. 
497 Prop. 2008/09:93, sid. 59. 
498 Prop. 2008/09:93, sid. 60. 
499 Prop. 2008/09:93, sid. 62. 
500 Prop. 2008/09:93, sid. 63. 
501 Prop. 2008/09:93, sid. 62. 
502 Prop. 2008/09:93, sid. 66. 
503 Prop. 2008/09:93, sid. 66. 
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punkt för regionala och lokala målformuleringar och uppmuntra till trans-
portpolitiskt engagemang bland många olika aktörer.504

 Enligt min tolkning av propositionen Framtidens resor och transporter fö-
refaller jämställdhetssträvandena inte skilja sig i väsentliga avseenden från de 
tidigare propositionerna. Istället förekommer ibland identiska formuleringar 
som återfinns i propositionen Moderna transporter. Trots att målet har ändrat 
form bedömer jag att målet inte har ändrats till sitt innehåll. Det som enligt 
min tolkning kan skönjas är en något tydligare betoning på att målet ”ett 
jämställt transportsystem” ska leda till jämställdhet i resultat. I såväl proposi-
tionen Moderna transporter505 som i nuvarande proposition Framtidens resor 
och transporter506 betonas jämställdhetsintegrering som strategi för genom-
förande av målet ”ett jämställt transportsystem”. 
 En märkbar skillnad mellan gällande proposition Framtidens resor och 
transporter och de två tidigare propositionerna Infrastruktur för ett långsik-
tigt hållbart transportsystem och Moderna transporter är att det i den senaste 
generellt förekommer kategoriseringar av människor i ”neutrala” termer. Ka-
tegorierna kopplas då ofta till transportsystemets funktion och nytta. I pro-
positionens övriga delar förekommer könsperspektivet endast undantagsvis. 
Ett exempel på detta är att det i preciseringen för funktionsmålet Tillgänglig-
het; Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och 
vistas i trafikmiljöer ökar, särskilt poängteras att med barn avses både flickor 
och pojkar.507 Relationen mellan flickor och pojkar diskuteras dock inte. 
 Andra och mer frekvent förekommande kategoriseringar görs i termer 
av resenär, arbetsgivare, arbetstagare, funktionshindrade, äldre, medborgare. 
Det är oklart om frånvaron av könsperspektivet i ovannämnda kategorise-
ringar anses vara icke relevant eller om de anses vara könsneutrala508 eftersom 
de används på ett sätt som antyder att de skulle vara värderingsfria. Det kan 
jämföras med propositionen Moderna transporter, där det i fråga om gång- 
och cykelvägar till exempel talas om att Vägverket och andra aktörer bör 
verka för bättre ”[…] förutsättningar för ökad och säker gång- och cykeltra-
fik för olika grupper av flickor och pojkar, män och kvinnor. Detta är även 

504 Prop. 2008/09:93, sid. 71.
505 Prop. 2005/06:160, sid. 41 och sid. 121-122. 
506 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
507 Prop. 2008/09:93, sid. 28. 
508 Med könsneutrala avses uppfattningen om att dessa begrepp icke är konfliktfyllda 

eller i någon mening värderingsfria. Könslösa används i biologisk mening, det vill 
säga att könet inte anses spela någon som helst betydelse i det sammanhang det 
används. 
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positivt för tillgängligheten, folkhälsan och miljön [min kursivering]”.509 
Förutom att kön ges relevans sätts jämställdheten främst, det vill säga att 
en ökad och säker gång- och cykeltrafik även kan bidra till andra positiva 
effekter.
 De transportpolitiska målen, varav målet om ett jämställt transportsystem 
är ett, har en normativ funktion på transportsystemet som helhet och är 
tänkt att genomsyra och prägla lagstiftningen på området, transporträtten.510 
På så sätt har målen dels en vägledande funktion inom de verksamheter som 
berörs, dels utgör de en tolkningsram för transporträtten. Ett problem är 
dock att målet till sin utformning är så generellt att dess innehåll inte kan 
utläsas. Inom ramen för studiens övergripande syfte är denna fråga viktig för 
att rätten ska kunna användas som styrmedel för att främja transportpoliti-
kens mål om ett jämställt transportsystem. I avsnitten som följer undersöks 
hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i propositionstexterna. 
Jag inleder först med att presentera de problemrepresentationer som jag har 
identifierat i propositionstexterna och de förståelser av ett jämställt trans-
portsystem som enligt min närläsning framträder i dessa. 

3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet ”ett jämställt 
transportsystem”

I analysen av propositionstexterna har jag med hjälp av metoden ”Vad är 
problemet?” identifierat tre dominerande problemrepresentationer. Den för-
sta problemrepresentationen har jag valt att kalla för ”brist på en jämn repre-
sentation” och handlar om att en ojämn representation mellan kvinnor och 
män på olika områden och nivåer i nuvarande transportsystem anses vara 
ett problem. I denna problemrepresentation framträder en förståelse, där ett 
jämställt transportsystem uppnås genom en jämn representation mellan könen 
(ökad kvinnorepresentation) och undantagsvis förståelsen genom kvinnors och 
mäns lika makt och inflytande.
 Den andra problemrepresentationen, ”brist på tillgänglighet på lika vill-
kor”, rör frågor om tillgänglighet. I problemrepresentationen framträder 
olika förståelser av ett jämställt transportsystem som kan delas in i två ka-

509 Prop. 2005/06:160, sid. 118. 
510 Svensson, 2003, sid. 223-224. 
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tegorier. I den första kategorin finns förståelser av ett jämställt transport-
system som handlar om tillgänglighet på lika villkor till transportsystemet. 
Till denna hör förståelser där ett jämställt transportsystem uppnås genom ett 
tillgängligt transportsystem och genom att med hjälp av transportsystemet mini-
mera geografiska avstånd och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner.511 I 
den andra kategorin finns en förståelse som bygger på att transportsystemet 
ska främja ett specifikt ändamål. De ändamål som i propositionstexterna ska 
främjas är tillväxt och regionförstoring. I denna förståelse uppnås ett jäm-
ställt transportsystem genom att främja tillväxt och regionförstoring. 
 Den tredje problemrepresentationen kallar jag för ”brist på kunskap om 
kvinnor och män i olika avseenden”. I denna problemrepresentation fram-
träder flest förståelser av ett jämställt transportsystem. Med avseenden vill 
jag markera skillnaderna mellan förståelserna. I dessa förståelser uppnås ett 
jämställt transportsystem genom kunskap om kvinnors och mäns livsbeting-
elser avseende värderingar och intressen, avseende erfarenheter och avseende 
beteenden. Livsbetingelser används här som en sammanfattande beteckning 
för samtliga dessa avseenden. Emellertid vill jag redan här påpeka att dessa 
förståelser i propositionstexterna framträder i olika kombinationer, exem-
pelvis ”värderingar och behov”,512 ”behov och krav”,513 transportbehov och 
värderingar”,514 ”villkor och intressen”515 et cetera. Dessa förståelser, som 
i propositionstexterna fokuserar på kunskap i olika avseenden, förutsätts 
främja ett jämställt transportsystem, bland annat genom att transportsys-
temet avspeglar kvinnors och mäns livsbetingelser. I problemrepresentation 
”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden” framträder också 
förståelser där ett jämställt transportsystem uppnås genom en översyn av regler 
och förhållningssätt, genom ett jämställdhetsperspektiv i transportforskning och 
slutligen genom jämställdhetsanalyser. 
 I figur 5 illustreras dominerande problemrepresentationer som jag har 
identifierat, samt de förståelser av ett jämställt transportsystem som jag me-
nar framträder inom dessa. 

511 Förståelse genom att med hjälp av transportsystemet minimera geografiska avstånd 
och tillgänglighet till samhälleliga funktioner är inspirerad av en formulering som 
återfinns i propositionen Mål för framtidens resor och transporter, Prop. 2008/09:93, 
sid. 17. 

512 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
513 Prop. 2005/06:160, sid. 121.
514 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
515 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
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3.4.1 Som brist på en jämn representation 

Under avsnitt 3.4.1.1–3.4.1.3 analyseras vad som i propositionstexterna anses 
vara ett problem och lösningar på problemet under problemrepresentationen 
”brist på en jämn representation”. För att underlätta förståelsen undersöks 
propositionstexterna i kronologisk ordning.516 

3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem517

Som redan nämnts infördes år 2001 genom propositionen Infrastruktur för 
ett långsiktigt hållbart transportsystem ett sjätte delmål för transportpolitiken. 
Relationen mellan kvinnor och män fokuserar främst på skillnader mellan 
könen. Med det menas att relationen förstås genom beskrivningar om skill-
nader mellan vad kvinnor respektive män är, gör, finns, anser, reser, beslutar, 
tenderar, undviker et cetera. I propositionen anses en sned könsfördelning 
i beslutsfattande instanser vara ett problem eftersom det finns ”[…] risk för 
att frågor som är av stort intresse för den underrepresenterade gruppen inte 
behandlas i tillräcklig utsträckning”.518 Att kvinnor utgör ”den underrepre-
senterade gruppen” framgår av citatet nedan. 

Inom transportsektorn finns en tydlig segregering både i fråga om yrke och 
i fråga om position (horisontell och vertikal segregering). Kvinnor återfinns 
ofta inom områden som information, ekonomi och administration. Mansdo-
minerade yrken är reparatörer, lokförare, lotsar och transportplanerare. Det 
finns också fler män än kvinnor i ledande positioner. Bransch- och intres-
seorganisationerna representeras nästan av enbart män (vd och ordförande). 
Inom kollektivtrafiken är det, generellt sett, män som beslutar om och plane-
rar trafiken medan fler kvinnor än män utnyttjar kollektivtrafiken [parenteser 
i original].519

Frågor som riskerar att inte bli uppmärksammade av den ”underrepresente-
rade gruppen” utgår från olika diskussioner, där man lyfter fram skillnader 
mellan kvinnors och mäns användning av transportsystemet. 

516 Enkla riktmärken för propositionsordningen är år 2001, 2006 och 2009, där det 
första årtalet är det år då det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsys-
tem” infördes genom Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, år 2006 
Moderna transporter och år 2009 (gällande proposition) Mål för framtidens resor och 
transporter. 

517 Prop. 2001/02:20. 
518 Prop. 2001/02:20, sid. 76. 
519 Prop. 2001/02:20, sid. 76. 
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Männen gör fler resor, reser längre sträckor och använder mer tid till resor än 
kvinnor. Män kör mer bil än kvinnor och kvinnor reser oftare kollektivt än 
män.520

Könsskillnader finns även i vilka ärenden som män och kvinnor reser. Tjäns-
teresor är vanligare hos män än hos kvinnor, medan kvinnor gör fler resor i 
serviceärenden, speciellt när det gäller barntillsyn, och inköpsärenden.521

Det gäller även skillnader i värderingar och synsätt mellan kvinnor och män. 

[…] fler kvinnor än män anser att det är oacceptabelt att människor dödas i 
trafiken och det är rimligt att sänka hastigheten för att öka trafiksäkerheten. 
Män anser i högre grad än kvinnor att det är viktigare att följa trafikrytmen än 
att hålla hastighetsgränserna samt värderar möjligheten att köra fort mycket 
högre än kvinnor.522

[…] kvinnor tenderar att oroa sig mer för projektets konsekvenser än vad män 
gör. Kvinnor anger i mindre omfattning än män att industriell tillväxt och 
tekniska framsteg är väsentliga värden. Kvinnor anser inte heller i lika hög 
grad som män att det är viktigt med snabbtåg.523 

I propositionstexten behandlas särskilt skillnaden mellan kvinnors och mäns 
syn på begreppet säkerhet och vad det får för konsekvenser. 

[…] studier [har] också visat att när män diskuterar säkerhet inom kollektiv-
trafiken så handlar det mest om klämrisk i bussar och kollisioner mellan for-
don och mellan fordon och personer. Kvinnor inkluderar trygghet i begreppet 
säkerhet [min anmärkning].524

I diskussionen kring begreppet säkerhet konstateras att risken för att bli utsatt 
för ”våld, hot om våld eller rädsla för våld” inskränker kvinnors rörelsefrihet 
och påverkar deras val av transporter.525 

520 Prop. 2001/02:20, sid. 25. 
521 Prop. 2001/02:20, sid. 75. 
522 Prop. 2001/02:20, sid. 75.
523 Prop. 2001/02:20, sid. 76.
524 Prop. 2001/02:20, sid. 75.
525 Prop. 2001/02:20, sid. 76.
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Om kvinnor undviker cykelvägar och undergångar, är det rimligt att de 
löper mindre risk att bli överfallna men större risk att bli påkörda [min 
kursivering].526

Jag tolkar citatet som att ”säkerhet” för kvinnors del handlar om utsatthet i 
trafikrummet, vilket medvetet eller omedvetet tvingar kvinnor till vissa stra-
tegier. Vad som menas med våld i propositionen berörs inte närmare. Då 
inget nämns om mäns rörelsefrihet, tyder ”tystnaden” enligt min tolkning på 
att begreppet våld i propositionen inte avser sådant våld som både kvinnor 
och män kan utsättas för, till exempel rån. Med andra ord handlar det om ett 
våld som uteslutande drabbar kvinnor på grund av att de är kvinnor, det vill 
säga könsrelaterat våld.527 Så som problemet framställs kommer därför dis-
kussionen att handla om hur kvinnor förhåller sig till riskerna och inte vara 
en fråga om makt, det vill säga hur mäns makt tar sig uttryck i det offentliga 
(trafik)rummet.528 Det konstateras att det är viktigt att de som ansvarar för 
den fysiska planeringen är medvetna om hur kvinnor ser på begreppet säker-
het. Vad denna ”medvetenhet” hos dem som ansvarar för den fysiska plane-
ringen förväntas leda till framgår inte i propositionen. Med detta menar jag 
om det till exempel innebär att det bör undvikas att bygga otrygga miljöer 
så som cykelvägar och undergångar, eller att övergångar ovan jord ska göras 
mer trafiksäkra.
 Orsakerna till problemet med en ojämn representation mellan kvinnor 
och män beskrivs bero på följande:

De olika synsätten [kvinnors och mäns] har i dag olika möjligheter att få 
genomslag. Transportsektorn är historiskt sett och även i dag en klart mans-
dominerad sektor. Det kan till en viss del handla om en generationsfråga. Inom 
vissa myndigheter inom sektorn är som exempel fördelningen anställda kvin-

526 Prop. 2001/02:20, sid. 76.
527 Enligt FN:s deklaration om våld mot kvinnor, som antogs år 1993, omfattar begrep-

pet ”våld mot kvinnor” bland annat fysiskt, sexuellt och psykiskt våld som förekom-
mer inom familjen, i samhället samt all våld som utövas och tolereras av staten. 
Vidare omfattar begreppet även våld inom äktenskap, kvinnlig könsstympning, 
sexuella trakasserier i arbetslivet, handel med kvinnor samt påtvingad prostitution. 
Det innebär att ett flertal handlingar och företeelser hänförs till begreppet ”våld 
mot kvinnor”, och har det gemensamt att de är könsrelaterade eller könsspecifika, 
se Prop. 1997/98:55, sid. 21. I den fortsatta framställningen använder jag begreppet 
”könsrelaterat våld” och avser med det den innebörd som beskrivits ovan. 

528 Vad som menas med offentligt (trafik)rum, se avsnitt 2.1.1 Ett kritiskt perspektiv 
samt i angivet avsnitt not 137. 
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nor och män relativt jämn upp till 35-40 år. I åldersgrupperna däröver är män 
kraftigt överrepresenterade [min anmärkning och mina kursiveringar].529 

På det sätt problemet ”brist på en jämn representation” i transportsystemet 
framställs, förefaller representationen av äldre män över 40 år vara boven i 
dramat. En outtalad förutsättning i problemrepresentationen tycks vara att 
när väl de ”äldre männen” slutar/pensioneras kommer jämställdhet att upp-
nås. I enlighet med denna syn bör det innebära att de ”yngre männen”, det 
vill säga de under fyrtio, ”betraktas” som (redan) jämställda. Jag menar att 
det är oklart om det antas att kvinnor och yngre män delar ett gemensamt 
synsätt i allmänhet, och på begreppet säkerhet i synnerhet. Tydligt är, enligt 
min uppfattning, att jämställdhet inte ses som en fråga om en ojämn makt-
relation, vilken ytterst tar sig uttryck genom könsrelaterat våld, utan som en 
fråga om skillnader i synsätt. Utifrån min tolkning handlar det i detta avse-
ende om en skillnad i synsätt på begreppet säkerhet mellan såväl kvinnor som 
grupp och män som grupp, som skillnader mellan individer inom gruppen 
män, det vill säga yngre och äldre män. 
 Dessutom är det oklart hur orsaken till problemet, att det handlar om en 
generationsfråga, hänger samman med de övriga resonemangen i proposi-
tionen. Det gäller främst i diskussioner om hur kvinnor och män uppfattar 
begreppet säkerhet/trygghet i transportsystemet. I denna diskussion går det 
nämligen inte att utläsa att våldet endast skulle drabba kvinnor i en viss ålder, 
utan att förekomsten av ”våld, hot om våld eller rädsla för våld” medför att 
kvinnor i största allmänhet, det vill säga oberoende ålder undviker cykelvä-
gar och undergångar. Om det handlar om en generationsfråga menar jag att 
kvinnors synsätt avseende begreppet säkerhet/trygghet borde få genomslag 
inom myndigheterna, då det även konstateras att det råder en relativt jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i åldrarna 35-40 år.530 
 Min poäng är att ojämställdhet i transportsystemet, här i betydelsen brist 
på en jämn representation mellan kvinnor och män, inte kan förstås som 
en generationsfråga utan som en fråga om en ojämn maktstruktur. Om det 
i propositionen ges uttryck för en uppfattning om att jämställdhet uppnås 
med tiden, riskerar detta att underminera ett aktivt och systematiskt jäm-
ställdhetsarbete i syfte att förändra maktstrukturer. Det föreligger enligt min 
mening en diskrepans mellan den syn på jämställdhet som framträder i dis-

529 Prop. 2001/02:20, sid. 76. Jämför not 551 i avsnitt 3.4.1.2 Problem i Moderna 
transporter. 

530 Prop. 2001/02:20, sid. 76. 
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kussionen som rör våld mot kvinnor, och den uppfattning som bygger på att 
en ökad kvinnorepresentation medför att kvinnors synsätt får genomslag i 
transportsammanhang. 

3.4.1.1.1 Lösningar i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningen på problemet brist på 
en jämn representation mellan könen, som kan utläsas i problemrepresenta-
tionen ”brist på en jämn representation” i propositionen Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem. 

Genom en jämn representation mellan könen (ökad kvinnorepresentation)
Som framgått anses i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem brist på en jämn representation mellan kvinnor och män 
vara ett problem. Genom att problemet återkommande lyfts fram i propo-
sitionstexten kan man enligt min tolkning dra slutsatsen att det motsatta 
förhållandet uppfattas främja ett jämställt transportsystem så som lösning på 
problemet. Emellertid finns det uttalanden där inte bara vad som anses vara 
ett problem, hur problemet förklaras, vad som anses vara dess orsak, utan 
också lösningen av problemet framgår. Ett belysande exempel på detta är 
nedanstående utdrag:

En sned könsfördelning i beslutsfattande instanser innebär risk för att frågor 
som är av stort intresse för den underrepresenterade gruppen inte behandlas 
i tillräcklig utsträckning. Det gäller särskilt om det som i detta fall går att visa 
att mäns och kvinnors värderingar skiljer sig åt i flera frågor. Det är därför 
angeläget att säkerställa att både män och kvinnor ges samma möjligheter att 
påverka transportsystemets utformning [mina kursiveringar].531

Uttalandet visar att en förståelse av målet ”ett jämställt transportsystem” 
handlar om en jämn representation mellan kvinnor och män inom trans-
portområdet. Förståelsen innebär att målet ”ett jämställt transportsystem” 
uppnås genom en ökad kvinnorepresentation. Detta eftersom ett underskott 
av kvinnor inom transportsektorn ses som ett problem,532 och befaras med-

531 Prop. 2001/02:20, sid. 76. 
532 Uppfattningen om könssegrering inom transportsektorn som ett ”problem” artiku-

lerades redan i propositionen från 2001 genom vilken målet ”ett jämställt transport-
system” infördes, se avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. 
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föra att kvinnors, i förhållande till mäns, synsätt inte har samma möjligheter 
att få genomslag. 
 I uttalandet är det emellertid oklart vad kvinnor och män står för i sam-
manhanget. Å ena sidan verkar, genom betoningen på en jämn könsrepre-
sentation kvinnor och män förstås i en biologisk mening. Å andra sidan 
motiveras en ökad kvinnorepresentation av att kvinnors perspektiv ska bli 
tillgodosedda, vilket förefaller förknippas med erfarenheter och livsmöns-
ter, vilket jag menar inte nödvändigtvis sammanhänger med det biologiska 
könet. Även om det konstateras att kvinnors och mäns resmönster är ett 
resultat av kvinnors och mäns olika vardagsliv, normer och värderingar samt 
hur den fysiska strukturen har kommit att utformas,533 innebär förståelsen 
att tillgodose just de erfarenheter och livsmönster det innebär att vara kvinna 
(respektive man). Beskrivningar av resmönster görs nämligen i ett samman-
hang där det samtidigt konstateras att kvinnors perspektiv är dåligt företräd-
da.534 Enligt min tolkning tyder det på att kvinnor i propositionen repre-
senterar även det som traditionellt förknippas med kön. Detta framgår som 
visats när det talas om könsskillnader i vilka ärenden som män och kvinnor 
reser, exempelvis i formuleringar så som ”[t]jänsteresor är vanligare hos män 
än hos kvinnor, medan kvinnor gör fler resor i serviceärenden, speciellt när 
det gäller barntillsyn, och inköpsärenden”.535 

 Därutöver kan formuleringen ”frågor som är av stort intresse för den un-
derrepresenterade gruppen” uppfattas som något missvisande, eftersom dessa 
”frågor” representeras av halva befolkningen, men framställs i propositions-
texten som avvikande. Det gäller till exempel i diskussionen om hur kvinnor 
och män ser på begreppet säkerhet. 
 Trots att målet inkluderar såväl kvinnors som mäns värderingar diskuteras 
alltså i första hand kvinnors perspektiv och värderingar. Mäns perspektiv 
och värderingar framstår däremot som givna, då de inte utvecklas närmare i 
propositionen.

3.4.1.2 Problem i Moderna transporter536

I propositionen Moderna transporter, som kom i mars 2006, återkommer 
problemrepresentationen ”brist på en jämn representation mellan kvinnor 

533 Prop. 2001/02:20, sid. 25. Den fysiska strukturens utformning bör exempelvis gälla 
cykelvägar och undergångar, enligt min tolkning. 

534 Prop. 2001/02:20, sid. 25. 
535 Prop. 2001/02:20, sid. 75. 
536 Prop. 2005/06:160. 
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och män” i transportsektorn. I likhet med propositionen Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem fokuseras det på skillnader mellan kvinnor 
och män.537 Problemet med brist på en jämn representation mellan kvin-
nor och män tycks utgöra grund för en argumentation om vikten av en 
jämn representation i transportsektorn, enligt min tolkning. I propositionen 
ägnas ett helt avsnitt åt denna fråga.538 Att brist på en jämn representation 
anses vara ett centralt problem med nuvarande transportsystem framgår av 
följande citat: 

Regeringen bedömer att en viktig del av genomförandet av delmålet är att på 
olika sätt minska mäns överrepresentation och därmed öka kvinnors represen-
tation, både på olika beslutsnivåer och mer allmänt i de olika myndigheter, 
organisationer och företag som verkar inom transportsektorn.539

Problemet formas huvudsakligen utifrån skillnader mellan kvinnor och män, 
med syftet att lyfta fram både kvinnors och mäns perspektiv.540 När det kom-
mer till lösningen handlar det dock om en ökad kvinnorepresentation. Där-
med är det enligt min tolkning främst kvinnors perspektiv på transportfrågor 
som efterfrågas. De exempel på skillnader som lyfts fram i propositionen är:

Till exempel visar studier att kvinnor och män värderar trafiksäkerhet olika. 
Kvinnor är beredda att i högre utsträckning än män prioritera åtgärder för 
att åstadkomma säkrare vägtrafik. Studier visar också att en majoritet kvin-
nor stödjer förslag om färre gångtunnlar och bättre ljus på vägarna, förbättrat 
underhåll särskilt vid vinterförhållanden samt säkerhet på busshållplatser och 
vid övergångsställen. Samtidigt är fler män än kvinnor positiva till att höja 
hastigheterna på motorvägarna.541

Exempelvis gör kvinnor fler inköpsresor och fritidsresor medan männen gör 
fler arbetsresor och tjänsteresor. Kvinnors resor är oftare förknippade med flera 
ärenden än mäns resor och männens resor är ofta längre än kvinnornas. Bilen 
är det dominerande färdmedlet både för kvinnor och för män. Över hälften 
av resorna, räknat som andel av gjorda resor, sker med bil. Kvinnor och män 
gör ungefär lika många resor i kollektivtrafiken men resorna skiljer sig åt både 

537 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
538 Se avsnitt 10.2 i propositionen Moderna transporter (Prop. 2005/06:160).
539 Prop. 2005/06:160, sid. 123. Se även sid. 41 i angiven proposition. 
540 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
541 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
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beträffande reslängd och beträffande typ av resor. Kvinnor åker t.ex. mer lokal 
kollektivtrafik än männen.542

I propositionen hänvisas det till en kartläggning av representationen av kvin-
nor och män i beslutande organ inom transportsektorn som, SIKA543 i sam-
arbete med trafikverken genomfört 2004. 

Det framgår tydligt av undersökningen att styrelser för beslutande organ inom 
transportsektorn i mycket hög grad är dominerade av män.544

I detta sammanhang görs i propositionen en jämförelse mellan myndighets-
nivå och den privata sektorn, där det konstateras att det råder en jämnare 
könsfördelning på myndighetsnivån än i den senare. 

[…] den största manliga dominansen finns inom branschorganisationer, 
branschtidningar, trafikföretag och tillverkningsindustri.545

Det framgår tydligt av undersökningen att styrelser för beslutande organ inom 
transportsektorn i mycket hög grad domineras av män. Dominansen är ännu 
större när det handlar om VD-poster, ordförandeposter och ledningsgrupper 
[sic!]546

När myndigheterna inte jämförs med den privata sektorn framträder dock 
en annan bild. 

Det kan noteras att könsfördelningen totalt sett är jämn inom de statliga myn-
digheternas styrelser. Andelen kvinnor som arbetar på myndigheterna samt i 
styrelser m.m. vid transportmyndigheterna har ökat något de senaste åren. I 
transportmyndigheternas ledningsfunktioner är dock könsfördelningen fort-
farande mycket ojämn.547

Varför brist på en jämn representation utgör ett problem framgår av utta-
landet nedan:

542 Prop. 2005/06:160, sid. 122. 
543 Statens institut för kommunikationsanalys. 
544 Prop. 2005/06:160, sid. 41. 
545 Prop. 2005/06:160, sid. 41. 
546 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
547 Prop. 2005/06:160, sid. 41. 
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Kvinnors villkor och intressen är många gånger dåligt företrädda vid plane-
ring, beslut och förvaltning av dagens transportsystem.548

I problemrepresentationen finns en diskussion som handlar om fördelningen 
av makt och inflytande. I anslutning till denna ställs det också krav på tra-
fikverkens redovisningar: 

Av redovisningen skall framgå hur kön beaktas både när det gäller rekrytering 
och när det gäller tillvaratagande av de mervärden som ökad mångfald kan 
tillföra verksamheten. Avsikten är att trafikverken skall eftersträva en jämn 
fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.549

Jag tolkar uttalandet ovan som att frågan om varför brist på en jämn repre-
sentation utgör ett problem handlar om en resursfråga. Med det menar jag 
att argumentet för en jämn representation bygger på en syn på kvinnor som 
en resurs i verksamheten. På det sätt problemet framställs, kan det dock tol-
kas som att ”en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och 
män” inom trafikverken egentligen handlar om att ta tillvara på resurser som 
”man” annars skulle gå miste om. Detta argument menar jag skiljer sig från 
det som handlar om att kvinnor ska delta för att deras intressen ska bli till-
godosedda i planering, beslut och förvaltning av dagens transportsystem.550 
Emellertid förutsätts i båda argumenten ett ökat deltagande av kvinnor i 
transportpolitiken. Orsakerna till problemet ”brist på en jämn representa-
tion” beskrivs bero på historiska faktorer: 

Med tanke på att det under lång tid funnits få kvinnor inom transportsektorn 
kan det antas att strukturerna har byggts upp främst utifrån traditionella be-
hov och intressen hos vissa grupper av män [min anmärkning].551

Formuleringen ovan kan jämföras med den i propositionen Infrastruktur 
för ett långsiktigt hållbart transportsystem, där orsaken till problemet beskrivs 

548 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
549 Prop. 2005/06:160, sid. 126. 
550 Som tidigare framgått finns även ett argument där kvinnors deltagande uttrycks 

vara en fråga om rättvisa. Se avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska proposi-
tionerna och målet om ett jämställt transportsystem, och not 463.

551 Prop. 2005/06:160, sid. 121. Citatet ovan menar jag utgör ett exempel på ett argu-
ment med betoning på intresse för kvinnors deltagande i transportpolitiska sam-
manhang. Intresseargumentet förekommer även i nuvarande proposition, se avsnitt 
3.4.1.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter och not 574. 
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bero på en generationsfråga och skillnader mellan individers synsätt utifrån 
ålder, och inte som här ”hos vissa grupper” av män. 
 Sammantaget visar de återgivna uttalandena att, brist på en jämn repre-
sentation mellan kvinnor och män i transportsektorn fem år efter införandet 
av målet ”ett jämställt transportsystem”, fortfarande anses vara ett centralt 
problem. 

3.4.1.2.1 Lösningar i Moderna transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningar på problemet brist på 
en jämn representation mellan könen, som kan utläsas i problemrepresenta-
tionen ”brist på en jämn representation” i propositionen Moderna transporter. 

Genom en jämn representation mellan könen (ökad kvinnorepresentation)
Genom att rikta fokus på vad som anses vara ett problem i propositionen 
Moderna transporter kan vissa bestämda lösningar utläsas. Utifrån de pro-
blemdiskussioner som beskrivits ovan behandlas här lösningar på problemet: 

En jämn könsrepresentation inom transportområdet kräver ett målinriktat 
arbete. Trafikverken bör därför utforma strategier och metoder för att uppnå 
en jämn könsfördelning. […] Respektive trafikverk bör formulera kvantitativa 
mål för andel kvinnor och män för övriga funktioner inom myndigheten. 
Sektorsansvariga myndigheter bör verka för en jämnare könsrepresentation 
hos andra aktörer på transportområdet.552

I propositionen ges även exempel på sådana strategier och metoder:

Det kan handla om faktiska krav på fördelningen i beslutande grupper inom 
myndigheterna eller om utbildningsinsatser och strategier för att öka kvinnors 
deltagande vid externa fora t.ex. samråd.553 

Regeringen kommer noga följa trafikverkens arbete med att åstadkomma en 
jämn könsrepresentation inom transportområdet. Regeringen kommer också 
att återkomma med råd om hur man på bästa sätt kan åstadkomma en jämn 
könsrepresentation inom olika områden.554

Ett verktyg för att öka kvinnors representation och i övrigt driva på arbetet 
med ökad jämställdhet inom transportsektorn, och andra områden områden 

552 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
553 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
554 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
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[sic!], är att ställa krav vid offentlig upphandling. Det kan ske t.ex. genom 
användning av antidiskrimineringsklausuler.555 

Den lösning som inriktas på att stödja ökad användning av diskriminerings-
klausuler får enligt min bedömning betraktas som avvikande i betydelsen att 
det är få lösningar som fokuserar på lagstiftningen för att främja målet om ett 
jämställt transportsystem. Ansvaret för det faktiska genomförandet bör i den 
tilltänkta lösningen ligga på myndigheterna, eftersom lag (2007:1091) om of-
fentlig upphandling reglerar upphandlingsförfarandet mellan den upphand-
lande myndigheten och leverantören/företaget. 
 På senare tid har frågan om offentlig upphandling kan och bör utgöra in-
strument för främjande av miljö- och socialpolitiska målsättningar varit före-
mål för omfattande diskussioner på såväl nationell som europeisk nivå. I flera 
utredningar har möjligheter att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling 
behandlats, varför det kan tyckas märkligt att dessa inte nämns i propositio-
nen. De som här åsyftas är Upphandlingskommitténs utredning Mera värde 
för pengarna,556 FRIJAs557 delbetänkande Reglerna kring och inställningen till 
frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster558 och slutbetänkande 
Märk – värdig jämställdhet.559 
 Niklas Bruun har i en rättslig expertutredning, på uppdrag av Upphand-
lingskommittén utrett möjligheterna att ta sociala hänsyn vid offentlig upp-
handling. Han menar att rättsutvecklingen samt rådande rättsläge måste 
förstås mot bakgrund av denna diskussion. Bruun kommer fram till att 
regleringen förvisso lämnar ett nationellt utrymme för att driva åtminstone 
de politikområden som prioriteras i fördraget, nämligen sysselsättning, jäm-
ställdhet och miljö. Enligt Bruun är en vanlig missuppfattning att dylika 
intressen förutsätts stå i direkt samband med det som upphandlas, vilket 
inte är fallet.560 Däremot menar Bruun att det är oklart vilken tyngd dessa 
hänsyn kan tillmätas vid upphandlingsförfarande, och konstaterar att den är 
begränsad. En annan fråga är däremot vilka villkor som kan inskrivas i avta-
let på ett bindande sätt? Det handlar då om ”tillkommande kontraktsvillkor 
eller kontraktskriterier”, enligt Bruun. I detta avseende behöver det finnas 

555 Prop. 2005/06:160, sid. 123.
556 SOU 2001:31. 
557 Utredningen antog namnet Utredningen om frivillig jämställdhetsmärkning av pro-

dukter och tjänster (FRIJA). 
558 SOU 2001:9.
559 SOU 2002:30.
560 SOU 2001:31, sid. 453. 
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en koppling mellan tilldelningskriterier och avtalsvillkor. Med det menar 
Bruun att möjligheterna att följa upp att tilldelningskriterier följs förutsätter 
att villkoren också kan inskrivas i avtalet. Bruun konstaterar följande vad 
avser antidiskrimineringsklausuler:

Det torde knappast råda någon tvekan om att rimliga krav på att gällande lag 
i utförandelandet skall efterlevas även kan ingå som ett kontraktsåtagande. 
Detta innebär alltså att det inte torde föreligga några hinder mot att införa så 
kallade antidiskrimineringsklausuler i upphandlingskontraktet.561

FRIJA, som utrett offentlig upphandling med tonvikt på jämställdhet, kom-
mer fram till att det är fullt möjligt att på rättsliga grunder ta hänsyn till 
sociala målsättningar i Amsterdamfördraget.562 Utifrån en tolkning av ett 
meddelande från Europeiska gemenskapernas kommission, Offentlig upp-
handling inom Europeiska unionen, anför FRIJA följande:

Kommissionen framhåller det som inte endast möjligt utan även vällovligt att 
ställa sociala krav vid offentlig upphandling. Genom att ställa sådana krav blir 
det också möjligt att uppnå s.k. eftersträvansvärda mål. Bland dessa mål kan 
det finnas anledning att uppmärksamma en god miljö, jämställdhet mellan män 
och kvinnor samt etnisk och kulturell mångfald [kursivt i original].563

I jämförelse med FRIJA intar Upphandlingskommittén en något försiktigare 
hållning avseende möjligheter att ta sociala hänsyn vid offentlig upphand-
ling, men när det gäller kontraktskriterierna råder det inte någon som helst 
tvekan om att det är möjligt att ställa krav på att lagar efterlevs. Enligt FRIJA 
betyder det att det inte finns några rättsliga hinder mot att införa antidiskri-
mineringsklausuler i upphandlingskontraktet.564 
 I propositionen ges även förslag på etappmål, vilket enligt min tolkning 
bör ses som ett uttryck för en förståelse av delmålet ”ett jämställt transport-
system” som en fråga om en jämn representation mellan kvinnor och män. 

I trafikverkens ledningsgrupper bör inget kön ha en representation som un-
derstiger 40 % senast 2010.565

561 SOU 2001:31, sid. 453. 
562 SOU 2002:30, sid. 86. 
563 SOU 2002:30, sid. 86. 
564 SOU 2002:30, sid. 88-89. 
565 Prop. 2005/06:160, sid. 40. 
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Förståelsen om en jämn representation mellan kvinnor och män gäller inte 
bara den offentliga förvaltningen utan transportsektorn i stort, vilket fram-
går nedan: 

Att på olika sätt minska mäns överrepresentation och därmed öka kvinnors 
representation, både på olika beslutsnivåer och mer allmänt i de olika myndig-
heter, organisationer och företag som verkar inom transportsektorn, bedömer 
regeringen som en viktig del i genomförandet av delmålet [min kursivering].566

Genom kvinnors och mäns lika makt och inflytande
Som framgått finns också en skrivning som handlar om fördelning av makt 
och inflytande mellan kvinnor och män. Emellertid är lösningen fortfarande 
en jämn fördelning, men här med betoning på att skapa ”mervärde” i tra-
fikverkens verksamheter. 
 Utifrån beskrivna problemdiskussioner visar de återgivna citaten att en 
förståelse av målet ”ett jämställt transportsystem” handlar om en jämn repre-
sentation inom transportsektorn. Det gäller generellt, men inom trafikver-
ken i synnerhet. I denna problemrepresentation är det också tydligt att det 
motsatta förhållandet uppfattas främja ett jämställt transportsystem så som 
en lösning på problemet. 

3.4.1.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter567 
I nuvarande proposition anses brist på en jämn representation också vara 
ett problem, men det finns färre skrivningar om problemet än i de tidigare 
propositionerna. Däremot slås det fast att en jämn representation inte är 
tillräckligt för att uppnå målet om ett jämställt transportsystem: 

Jämställdhetsarbetet har i praktiken hittills ofta fokuserat på representationen, 
dvs. att tillförsäkra en minsta andel kvinnor och män i ledningsgrupper. Att 
såväl kvinnor som män ges möjlighet att medverka i planeringen är fortsatt 
lika angeläget, men inte tillräckligt. Enligt regeringens mening är det dags att 
ta ytterligare steg och utveckla jämställdhetsarbetet, genom att även fokusera 
på transportpolitikens genomförande och resultat inom olika verksamheter.568

566 Prop. 2005/06:160, sid. 41. 
567 Prop. 2008/09:93.
568 Prop. 2008/09:93, sid. 27. Notera att citatet används på flera ställen men för att 

belysa olika saker. Ovan används det för att belysa att brist på en jämn represen-
tation framställs som ett ”problem”. Jämför avsnitt 3.4.1.3.1 Lösningar i Mål för 
framtidens resor och transporter samt not 577, där jag med samma citat önskar 
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Det finns även uttalanden om varför det anses vara ett problem med brist på 
en jämn representation: 

Kvinnors villkor och intressen är också många gånger otillräckligt företrädda 
vid planering, beslut och förvaltning av dagens transportsystem. Skillnaderna 
i resmönster förstärker skälen för att detta måste förändras.569

Även i nuvarande proposition Mål för framtidens resor och transporter fokuse-
ras på skillnader mellan kvinnor och män: 

Exempelvis gör kvinnor fler inköpsresor och fritidsresor medan männen gör 
fler arbetsresor och tjänsteresor. Kvinnors resor är oftare förknippade med flera 
ärenden än mäns resor och männens resor är ofta längre än kvinnornas. I den 
lokala och regionala kollektivtrafiken är en majoritet av resenärerna kvinnor.570

Det konstateras följande:

Rådande könsmönster innebär att kvinnor och män i samma livsfas och lik-
nande social situation ofta har olika villkor.571

I propositionen förklaras inte vad som menas med könsmönster. Uttalandet 
görs i ett sammanhang där vikten av att vidta både kortsiktiga och långsiktiga 
åtgärder betonas för att uppnå målet ”ett jämställt transportsystem”. Dessa 
åtgärder konstateras däremot motverka varandra i betydelsen att de kortsik-
tiga åtgärderna gör dagens transportsituation jämställd och de långsiktiga 
åtgärderna handlar om att förändra könsmönstren.572 Implicit framgår det 
att de kortsiktiga åtgärderna riskerar att cementera rådande könsmönster.573 
Detta uttalas dock inte. Orsakerna till problemet ”brist på jämn representa-
tion” beskrivs i propositionen Mål för framtidens resor och transporter bero på 
historiska faktorer. 

belysa ”lösningen” på problemet ”brist på jämn representation”. I avsnitt 3.4.3.4 
Jämställdhetsintegrering som lösning för samtliga problemrepresentationer samt 
not 689, används citatet för att belysa ståndpunkten att en jämn representation inte 
är tillräckligt och i och med det motiverar kravet på jämställdhetsintegrering. 

569 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
570 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
571 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
572 Ett liknande uttalande görs i propositionen Moderna transporter, se Prop. 

2005/06:160, sid. 124. 
573 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
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Dessutom kan det med tanke på att det under lång tid funnits få kvinnor 
yrkesverksamma inom transportsektorn antas att strukturerna i sektorn har 
byggts upp främst utifrån behov och intressen hos män.574

Det ges i propositionen en historisk förklaring till varför det råder ojäm-
ställdhet på transportområdet, vilket känns igen från tidigare propositioner. 
Vad som däremot har fallit bort är skrivningar om att det delvis beror på 
en ”generationsfråga”575 eller ”vissa grupper”576 av män. Vilka ”behov och 
intressen” som män anses ha utvecklas inte i propositionen. Underförstått 
framgår dock att dessa skiljer sig från kvinnors ”behov och intressen”. 

3.4.1.3.1 Lösningar i Mål för framtidens resor och transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningen på problemet brist på 
en jämn representation mellan könen, som kan utläsas i problemrepresenta-
tionen ”brist på en jämn representation” i propositionen Mål för framtidens 
resor och transporter.

Genom en jämn representation mellan könen (ökad kvinnorepresentation)
I propositionen Mål för framtidens resor och transporter finns ett uttalande 
som ger uttryck för en förståelse av målet ”ett jämställt transportsystem” som 
handlar om en jämn representation mellan könen. 

Jämställdhetsarbetet har i praktiken hittills ofta fokuserat på representationen, 
dvs. att tillförsäkra en minsta andel kvinnor och män i ledningsgrupper. Att 
såväl kvinnor som män ges möjlighet att medverka i planeringen är fortsatt 
lika angeläget, men inte tillräckligt. Enligt regeringens mening är det dags att 
ta ytterligare steg och utveckla jämställdhetsarbetet, genom att även fokusera 
på transportpolitikens genomförande och resultat inom olika verksamheter.577

574 Prop. 2008/09:93, sid. 26-27. Som tidigare anförts betonas implicit intresse som ett 
argument för kvinnors deltagande (en jämn könsrepresentation) i beskrivningar om 
orsaken till problemet ”brist på en jämn representation”. Jämför avsnitt 3.4.1.2 Pro-
blem i Moderna transporter och not 551 samt avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur 
för ett långsiktigt hållbart transportsystem och not 529. Se även avsnitt 3.3 Allmänt 
om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett jämställt transportsys-
tem, not 463, där möjligheterna att påverka transportsystemets utformning uttrycks 
vara en fråga om rättvisa.

575 Se avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, 
not 529. 

576 Se avsnitt 3.4.1.2 Problem i Moderna transporter, not 551.
577 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
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Att det inte finns fler uttalanden i ämnet i propositionen kan förklaras med 
att målet om ett jämställt transportsystem, som numera ingår i funktions-
målet Tillgänglighet, inte ges samma utrymme jämfört med främst proposi-
tionen Moderna transporter. Klart är däremot att ett jämställt transportsys-
tem uttalas vara centralt för att uppnå funktionsmålet Tillgänglighet.578 Som 
framgår av citatet innebär det att jämställdhetsarbetet behöver utvecklas med 
fokus på transportpolitikens genomförande och resultat.579 

3.4.2 Som brist på tillgänglighet på lika villkor 

Under avsnitt 3.4.2.1–3.4.2.3 analyseras vad som i propositionstexterna anses 
vara ett problem och lösningar på problemet under problemrepresentationen 
”brist på tillgänglighet på lika villkor”. 

3.4.2.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem580

I propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem ges 
begreppet ”tillgänglighet” en bredare innebörd genom de föreslagna etapp-
målen för delmålen ”tillgänglighet” respektive ”positiv regional utveckling”. 
Begreppet omfattar bland annat res- och transporttid, pris, förekomst av 
alternativ liksom turtäthet i kollektivtrafiken, men också att förbättra för-
utsättningar för cykeltrafik.581 Utgångspunkten är att minska res- och trans-
porttiderna. I anslutning till detta betonas att en integration och samspel 
mellan olika transportslag är betydelsefullt i sammanhanget. Vidare under-
stryks att det är viktigt att samhället säkerställer en tillgänglig kollektivtrafik, 
samt att målen relateras till medborgarna i allmänhet.582 Vissa trafikantgrup-
per med särskilda behov ska dock särskilt beaktas. I propositionen åsyftas 
äldre och funktionshindrade. 
 I avsnittet som behandlar etappmål för tillgänglighet och positiv regional 
utveckling framgår att även ”funktionstillgänglighet” ingår i tillgänglighets-
begreppet.583 Med ”funktionstillgänglighet” avses i propositionen till exem-

578 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
579 Det bör påpekas att även i propositionen Moderna transporter ges uttryck för en 

liknande ståndpunkt, det vill säga att jämställdhetsarbetet behöver ”intensifieras”, 
se Prop. 2005/06:160, sid. 40. 

580 Prop. 2001/02:20. 
581 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
582 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
583 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
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pel tillgänglighet till service och tjänster.584 Denna tillgänglighet menar man 
påverkas inte bara av transportsystemets utformning utan också av annan 
samhällsplanering och serviceutbud. Jag tolkar propositionstexten som att 
med ”annan samhällsplanering” exempelvis avses fysisk planering.585 Detta 
bör också betyda att transportsystemets funktion betonades redan 2001, men 
att det idag formuleras som ett transportpolitiskt mål, det vill säga funktions-
målet Tillgänglighet. 
 Problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor” märks 
tydligast i diskussionen som handlar om kvinnors och mäns syn på begrep-
pet säkerhet.586 Att kvinnors rörelsefrihet begränsas och påverkar deras val av 
transporter, samt att de undviker cykelvägar och undergångar bör ses som 
ett uttryck för vad som anses vara ett problem. Vad som däremot inte direkt 
framgår av denna diskussion är orsakerna till problemet. Även om det inte 
tydligt uttalas bör enligt min tolkning risken för att bli utsatt för våld, hot 
om våld eller rädsla för våld ses som en beskrivning av orsaker till problemet 
”brist på tillgänglighet på lika villkor”.587 Men även brist på en jämn repre-
sentation av kvinnor och män i besluts- och planeringssammanhang skulle 
kunna ses som en orsak till problemet. Den senare tolkningen innebär att 
om kvinnors perspektiv hade varit tillräckligt företrädda i dessa sammanhang 
skulle cykelvägar, undergångar och vägövergångar ovan mark vara utformade 
på ett sätt som tar hänsyn till trygghet i trafikrummet. Vidare medför en 
sådan tolkning att kvinnor också görs medansvariga till problemet. 
 Otrygga miljöer som begränsar tillgängligheten för kvinnor avser inte en-
dast cykelvägar och undergångar. I propositionen gäller det även stationsmil-
jöer, som upplevs som otrygga.588 Trots att målet om ”ett jämställt transport-
system” rör både kvinnor och män nämns inte män i problemrepresentatio-
nen ”brist på tillgänglighet på lika villkor”. Vad som anses vara ett problem 
med dagens transportsystem fokuserar primärt på kvinnors tillgänglighet, 
och då främst utifrån trygghetsaspekter. 
 I problemrepresentationen finns också en annan diskussion, som handlar 
om minskande tillgänglighet till arbetsplatser. I sammanhanget poängteras 
att transportsystemets viktigaste uppgifter är att sörja för individernas till-

584 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
585 Vad som avses med fysisk planering se kapitel 5. 
586 Se avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. 
587 Som också framgått av avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt håll-

bart transportsystem och not 527 nämns inget om mäns rörelsefrihet, där tystnaden 
enligt min mening bör tolkas som att begreppet ”våld” avser könsrelaterat våld. 

588 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 

169



gänglighet till arbetsplatser, genom att bland annat bidra till effektivare fung-
erande arbetsmarknadsregioner.589 I generell mening anses den regionala kol-
lektivtrafiken ha stor betydelse för många människor, men en avgörande roll 
för vissa grupper, det vill säga den del av befolkningen som saknar körkort el-
ler inte har råd att ha egen bil.590 I propositionen förstås att kvinnor utgör en 
sådan ”grupp”.591 Den underliggande problemrepresentationen kan därför 
sägas handla om strukturella samhällsförändringar som försvårar kvinnors 
möjligheter till arbetspendling, det vill säga de som inte har råd med egen bil 
eller saknar körkort. 
 Orsakerna till problemet anses i detta avseende bero på den snabba om-
vandlingsfas från industrisamhälle till informations- och kunskapssamhälle 
som Sverige, i likhet med andra utvecklade länder, genomgår.592 Ytterligare 
orsaker som anges är den strukturomvandling som sker inom näringslivet, 
som lett till att sysselsättningen minskar i stora delar av landet. Detta har 
medfört att arbetsplatserna har koncentrerats till städer. En konsekvens av 
förändringarna är att arbetsplatser som nås inom 45 minuters resa minskar 
samt att den ökade trängseln i storstadsområden leder till ökade restider.593 
Så som jag förstår resonemanget, ökar detta kraven på transportsystemet att 
förbättra kvinnors möjligheter till arbetsresor. Problemet som ska lösas ut-
går från att (vissa) kvinnor inte har råd med egen bil eller saknar körkort. 
Orsaken till problemet anses således vara skilda ekonomiska resurser och 
avsaknad av körkort. 

3.4.2.1.1 Lösningar i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningar på problemet ”brist 
på tillgänglighet” på lika villkor som kan utläsas i problemrepresentationen 
brist på tillgänglighet på lika villkor i propositionen Infrastruktur för ett lång-
siktigt hållbart transportsystem. I denna proposition nämns två förståelser av 
målet ”ett jämställt transportsystem”, det vill säga den som handlar om att 
ett jämställt transportsystem uppnås genom ett tillgängligt transportsystem 
och den som handlar om att med hjälp av transportsystemet minimera geo-
grafiska avstånd, och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner. 

589 Prop. 2001/02:20, sid. 64-65. 
590 2001/02:20, sid. 118. 
591 Förutom kvinnor nämns även barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, se 

Prop. 2001/02:20, sid. 118. 
592 Prop. 2001/02:20, sid. 64. 
593 Prop. 2001/02:20, sid. 64. 
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Genom ett tillgängligt transportsystem
Ett sätt att förstå lösningen på problemet ”brist på tillgänglighet” är den 
diskussion som förs i en mer generell mening. Dessa uttalanden förekommer 
i det avsnitt som behandlar etappmål för tillgänglighet. Exempelvis finns 
uttalanden om att samhället ska säkerställa en tillgänglig kollektivtrafik.594 
Detta görs utan ett explicit könsperspektiv. Målsättningen ska förstås främja 
alla medborgare som berörs av kollektivtrafiken, men också samhället i stort. 
Som tidigare nämnts ska äldre och funktionshindrade beaktas särskilt.595 
 Därutöver finns också en specifik skrivning som behandlar tillgänglighet 
utifrån trygghetsaspekter, det vill säga diskussionen som handlar om kvin-
nors begränsade rörelsefrihet i trafikrummet. Den lösning som framträder i 
problemrepresentationen är i form av ett uppföljningssystem. Genom mått 
och indikatorer ska problemet lösas med hjälp av administrativa metoder: 

Skillnader i tillgänglighet mellan könen skall, liksom skillnader mellan regio-
ner, redovisas och analyseras. Beträffande skillnader mellan könen framstår det 
t.ex. som intressant att uppmärksamma trygghetsaspekter eftersom stations-
miljöer som upplevs som otrygga särskilt kan begränsa tillgängligheten för 
kvinnor [min kursivering].596

I detta avseende ska således brist på tillgänglighet lösas genom att ställa krav 
på myndigheters redovisning och analys av olika förhållanden. Vad avser 
brister på tillgänglighet som begränsar kvinnors rörelsefrihet kan dessa upp-
märksammas. Genom formuleringen ”framstår […] som intressant”, är det 
emellertid enligt min tolkning inte en självklarhet att så ska ske.597 Den här 
typen av lösningar, som handlar om olika tekniker så som mått, indikatorer, 
modeller, uppföljningssystem et cetera är dock vanligare inom problemre-
presentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”. 

594 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
595 Prop. 2001/02:20, sid. 28. 
596 Prop. 2001/02:20, sid. 28. Se även avsnitt 3.4.2.1.1 Lösningar i Infrastruktur för ett 

långsiktigt hållbart transportsystem. 
597 Som framgått under avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt håll-

bart transportsystem uttalas på ett annat ställe i propositionen att det är viktigt att 
de som planerar den fysiska strukturen är ”medvetna” om att kvinnor undviker 
cykelväger och undergångar. 
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Genom att med hjälp av transportsystemet minimera geografiska avstånd och 
öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner
I denna problemrepresentation framträder också en annan lösning som är 
kopplad till minskande tillgänglighet till arbetsplatser. Lösningen handlar 
då om satsningar på regional kollektivtrafik. En strävan är att sänka restiden 
vid pendling till intervallet 20-60 minuter enkel resa.598 På ett annat ställe i 
propositionen, när man talar om framtida åtgärder och insatser i transport-
systemet, som här ska förstås som en lösning, framgår på vilket sätt proble-
met är tänkt att lösas: 

Kollektivtrafiken skall vara ett effektivt och attraktivt sätt att resa. Den re-
gionala kollektivtrafiken är av stor betydelse för många människor och spelar 
en avgörande roll för den del av befolkningen som inte har körkort eller som 
inte har råd att ha egen bil. Det gäller bl.a. barn och ungdomar, äldre och 
funktionshindrade och kvinnor. En satsning på kollektivtrafiken är därför vik-
tig ur fördelningssynpunkt. Dessutom utgör den regionala kollektivtrafiken en 
viktig förutsättning för arbetspendling. Det gäller bl.a. i storstadsområdena 
där kollektivtrafiken avlastar vägnätet genom att många reser tillsammans. Ett 
effektivt kollektivtrafiksystem är också en förutsättning för de nya arbetsmark-
nadsregionerna som är under framväxt [min kursivering].599

Enligt min tolkning visar citatet att hur problemet framställs även påver-
kar lösningarna. Om man kopplar uttalandet till problemet med minskande 
tillgänglighet för kvinnor vid strukturomvandlingar blir lösningen för kvin-
nor i allmänhet, och de kvinnor som inte har körkort eller inte har råd att 
äga en bil i synnerhet, en utbyggd lokal och regional kollektivtrafik. I pro-
blemrepresentationen associeras och definieras kvinnors transportbehov 
med kollektivtrafik, samtidigt som mäns färdmedel tas för givna. Klart är att 
strukturomvandlingarna drabbar både kvinnor och män, men män nämns 
inte i samband med en utökad kollektivtrafik. Min tolkning är att tänkta 
avnämare för denna lösning, det vill säga satsningen på kollektivtrafiken, är 
kvinnorna. En förklaring kan vara att män i större utsträckning än kvinnor 
har körkort eller har råd att köra bil. 

598 Prop. 2001/02:20, sid. 65. 
599 Prop. 2001/02:20, sid. 118. 
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3.4.2.2 Problem i Moderna transporter600

I propositionen Moderna transporter är innebörden av tillgänglighetsbegrep-
pet oförändrad. Genom konkretiseringen av delmålet om tillgänglighet i 
form av etappmål gavs tillgänglighetsbegreppet genom propositionen Infra-
struktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem en bred innebörd.601 I den 
efterföljande propositionen Moderna transporter understryks att transport-
systemet inte ensamt kan skapa tillgänglighet. Hur bebyggelse och verksam-
heter utformas och lokaliseras uppfattas vara centralt i frågor om ett tillgäng-
ligt transportsystem.602 
 I Moderna transporter utpekas ett problem med nuvarande transportsys-
tem vara brist på tillgänglighet. Orsaken till att det är ett problem är att 
transportsystemet inte tillgodoser både kvinnors och mäns transportbehov. 
När det kommer till lösningar på problemet fokuseras dessa ensidigt på att 
förbättra kvinnors transportbehov.603 I problemrepresentationen ”brist på 
tillgänglighet på lika villkor” är det tydligt att tillgänglighetsbegreppet ges 
en särskild innebörd när det kommer till ett jämställt transportsystem, vilket 
framgår nedan: 

Möjligheten att på lika villkor få tillgänglighet till transportsystemet ut-
gör således en förutsättning för ett jämställt transportsystem. En utökad kol-
lektivtrafik leder till att tillgängligheten för framför allt kvinnor ökar [mina 
kursiveringar].604 

Med tillgänglighet för kvinnors del avses här en utökad kollektivtrafik. På 
samma gång förefaller tillgänglighet, genom uttrycket ”en förutsättning”, 
fungera som någon form av bedömningsgrund för att transportsystemet ska 
anses vara jämställt. Det är först då transportsystemet anses tillgodose kvin-

600 Prop. 2005/06:160. 
601 Se Prop. 2001/02:20, sid. 28 och Prop. 2005/06:160, sid. 28. 
602 Prop. 2005/06:160, sid. 27. 
603 Det bör redan här påpekas att frågan om kvinnors transportbehov också förekom-

mer i en annan problemrepresentation, det vill säga den som handlar om brist på 
kunskap om kvinnor och män i olika avseenden. I detta avseende blir det, med en 
metod som fokuserar på problemrepresentationer, tydligt att vad som anses vara ett 
problem och hur problemet framställs, också påverkar synen på möjliga lösningar. 
Det som skiljer mellan denna problemrepresentation, ”brist på tillgänglighet på 
lika villkor”, och problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”, är således lösningarna på problemet. Vad beträffar lösningar 
återkommer jag under avsnitt 3.4.2.2.1 Lösningar i Moderna transporter.

604 Prop. 2005/06:160, sid. 41. 
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nors transportbehov. Som jag kan se ägnas frågan huruvida kvinnor kan tän-
kas ha ”behov” av andra färdmedel ingen direkt uppmärksamhet. 
 Ytterligare en oklarhet i sammanhanget är vad som menas med ”lika vill-
kor”. Enligt min tolkning kan ”lika villkor” tolkas på följande två sätt. Den 
första tolkningen är att ”lika villkor” uppnås när även kvinnor får ”plats” i 
kollektivtrafiken, vilken i någon mening bygger på antagandet att kollektiv-
trafiken anses vara underdimensionerad.605 Ökad tillgänglighet i kollektiv-
trafiken för kvinnor blir, som en följd av utbyggnaden, liktydigt med ”lika 
villkor”/jämställt. Orsaker till problemet ”brist på tillgänglighet” förstår jag 
här som: att olika villkor råder för kvinnor och män avseende tillgänglighet. 
 Den andra tolkningen av ”lika villkor” utgår från föreställningar om 
kvinnors och mäns ”transportbehov”. En satsning på kollektivtrafiken an-
tas medföra ökad tillgänglighet, genom att kvinnors ”transportbehov” blir 
tillgodosedda, vilket antas skilja sig från mäns. Mäns ”transportbehov” tas 
för givet och de kan utifrån sina ”transportbehov” fortsättningsvis välja an-
dra färdmedel än kollektivtrafiken, till exempel bilen. Orsakerna till proble-
met ”brist på tillgänglighet” förstår jag här som: att kollektivtrafiken anses 
underdimensionerad och att den genom en utbyggnad tillgodoser kvinnors 
”transportbehov”. 
 Oberoende av de tolkningar som här förs fram, är det enligt min uppfatt-
ning klart att kvinnors färdmedel i första hand associeras med kollektivtrafik. 
Vidare är det tydligt att problemet med brist på tillgänglighet när det kom-
mer till kvinnor begränsar sig till en avgränsad del av transportsystemet. En-
ligt min mening borde kollektivtrafiken, även om det är möjligt att diskutera 
en avgränsad del av transportsystemet, belysas utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv och inte som nu ensidigt fokusera på kvinnor. 
 I problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor” finns 
också en diskussion som handlar om regionförstoring.606 I propositionen 

605 Denna tolkning innebär i så fall att kollektivtrafiken i begynnelsen har planerats 
efter mäns ”behov” av kollektivtrafik. 

606 Regionförstoring ska ses som en pågående process, och beskrivs vara ett funktionellt 
begrepp. Eftersom begreppet är funktionellt kan det användas för att beskriva olika 
former av regioner. I propositionen ges exempel på serviceregioner, utbildningsre-
gioner och regioner som främjar en innovativ utveckling inom näringslivet. Oftast 
åsyftas med begreppet regionförstoring en förstoring av en lokal arbetsmarknad 
(LA-regioner). Det sker genom att enskilda LA-regioner genom en ökad arbets-
pendling över kommungränserna slås ihop med andra LA-regioner, och på så sätt 
omvandlas till en ny och större LA-region. Prop. 2005/06:160, sid. 53. Begreppet 
används här i den senare betydelsen, det vill säga en förstoring av en LA-region. 
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fastslås att denna måste ske inom ramen för en hållbar utveckling.607 Den 
politiska målsättningen om regionförstoring uppfattas som positiv för sam-
hällsutvecklingen i stort, och därigenom för målet om ett jämställt trans-
portsystem.608 Transportsystemets syfte är att stärka förutsättningarna för 
en nationell och regional hållbar tillväxt och utveckling.609 Det innebär att 
transportsystemet måste anpassas för att bidra till att samhällsutvecklingen 
blir långsiktigt hållbar ekonomiskt, miljömässigt och socialt.610 I jämställd-
hetshänseende ses transportsystemet som ett medel för att skapa större ar-
betsmarknadsregioner. Brist på tillgänglighet ses därför som ett hinder för 
denna utveckling. Varför brist på tillgänglighet anses vara ett problem för 
jämställdheten framgår av citatet nedan: 

[…] kvinnor har betydligt fler, och därmed mindre, arbetsmarknadsregioner 
än män vilket innebär mer begränsade möjligheter att välja arbetsplats.611

Jämställdhet förstår jag här handlar om att utvidga främst kvinnors LA-regi-
oner, det vill säga genom en sammanslagning av lokala arbetsmarknader. Re-
gionförstoring uppfattas alltså som något positivt för jämställdheten genom 
att kvinnor ges utökade möjligheter att söka arbeten längre från hemmet.612 
Den regionförstoring som skett anses ha varit mest fördelaktig för män.613 
 Samtidigt lyfts det också fram att regionförstoring kan medföra negativa 
effekter för jämställdheten.614 I propositionen konstateras följande:

[…] den ökande långväga arbetspendlingen kan vara negativ för jämställd-
heten och även ha negativa konsekvenser för barn. Undersökningar visar att 
det främst är män som ökar sitt resande när arbetsmarknadsregionerna vidgas 
vilket kan få till följd att kvinnor får ta ännu mer ansvar för hem och familj.615

I argumentationerna om regionförstoring finns en tydlig motsättning mellan 
å ena sidan att kvinnor får större LA-regioner och därmed ökade möjligheter 

607 Prop. 2005/06:160, sid. 54. 
608 Prop. 2005/06:160, sid. 51-52. 
609 Prop. 2005/06:160, sid. 49, se även sid. 21 ff. 
610 Prop. 2005/06:160, sid. 49. 
611 Prop. 2005/06:160, sid. 124. 
612 Prop. 2005/06:160, sid. 124. 
613 Prop. 2005/06:160, sid. 54. 
614 Prop. 2005/06:160, sid. 50.
615 Prop. 2005/06:160, sid. 125. I propositionen lyfts det också fram att högutbildade 

tenderar pendla längre än lågutbildade, se sid. 54. 
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att välja arbetsplats. Å andra sidan att en sådan utveckling kan innebära en 
ojämn fördelning av omsorgsansvar för hem och familj. I enlighet med vad 
som ovan nämndes betyder det att män i förhållande till kvinnor fortsatt 
kommer att ha fler fördelar av en regionförstoring eftersom de tenderar att 
resa mer och längre. Så som problemet framställs, att det handlar om att 
skapa förutsättningar för arbetspendling, blir lösningen inriktad på att un-
derlätta daglig pendling till arbete och utbildning, genom ett hållbart trans-
portsystem som förbättrar tillgängligheten.616 

3.4.2.2.1 Lösningar i Moderna transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningar på problemet brist på 
tillgänglighet på lika villkor. I propositionen Moderna transporter nämns två 
förståelser om hur målet ”ett jämställt transportsystem” uppnås, nämligen 
den förståelse som handlar om att med hjälp av transportsystemet minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner, och 
den som tar sikte på att främja tillväxt och regionförstoring.

Genom att med hjälp av transportsystemet minimera geografiska avstånd och 
öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner
I problemrepresentationen framträder olika lösningar som tangerar varan-
dra. I problemrepresentationen kan utläsas den förståelse, där ett jämställt 
transportsystem uppnås genom att med hjälp av transportsystemet minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner. Denna 
förståelse förekommer i ett sammanhang där transportsystemets roll för en 
hållbar tillväxt och regional utveckling behandlas. I propositionen formule-
ras att ett tillgängligt transportsystem omfattar alla de transportbehov som 
måste kunna tillgodoses i ett väl utvecklat samhälle oavsett om det gäller 
person- eller godstransporter.

Transportsystemet bör därför utformas så att transporterna skapar den till-
gänglighet för kvinnor och män som krävs för att de skall kunna arbeta, ta 
ansvar för hem och familj, utnyttja service samt i övrigt ha ett fungerande 
vardagsliv och upprätthålla goda sociala kontakter. […] Transportsystemet 

616 Prop. 2005/06:160, sid. 21. I propositionen nämns även åtgärder inom andra po-
litikområden som har strukturell betydelse för den regionala utvecklingen, till ex-
empel regionalt utvecklingsarbete, stöd till kommersiell service, transportbidrag, 
IT-utveckling samt satsningar på utbildning och forskning.
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kan dock inte ensamt skapa tillgänglighet. Hur bebyggelse och verksamheter 
utformas och lokaliseras är också centralt.617 

Uttalandet visar tydligt att förståelsen av målet ”ett jämställt transportsys-
tem” inte bara begränsar sig till transportsystemet som sådant, utan att ett 
jämställt transportsystem uppnås genom att med hjälp av transportsystemet 
minimera geografiska avstånd och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner. 
Här är det också viktigt att understryka att det i problemrepresentationen 
diskuteras en avskild del av transportsystemet, det vill säga kollektivtrafiken. 
Det är alltså en lösning som handlar om att med hjälp av kollektivtrafiken 
skapa tillgänglighet. Denna lösning ska därför kopplas ihop med den diskus-
sion som handlar om brist på tillgänglighet kopplat till kollektivtrafiken, och 
inte den specifika diskussionen som rör regionförstoring. 
 I sammanhanget bör det även framhållas att en lösning i fråga om till-
gänglighet som inte direkt faller under denna förståelse, men som kopplas 
samman med brist på tillgänglighet i transportsystemet, är att med hjälp av 
den fysiska planeringen skapa tillgänglighet, varigenom målet ”ett jämställt 
transportsystem” uppnås. Förståelsen handlar dels om att skapa trygga mil-
jöer i såväl trafikrum som stadsrum, dels genom att utifrån bebyggelse och 
verksamheter skapa förutsättningar för transportsystemet.

Genom att främja tillväxt och regionförstoring 
Förståelsen att ett jämställt transportsystem uppnås genom att främja till-
växt och regionförstoring är kopplad till den specifika diskussionen som rör 
regionförstoring, där problemet anses vara brist på tillgänglighet. Denna 
förståelse av ett jämställt transportsystem framträder i diskussionen om en 
hållbar regional utveckling och tillväxt.618 I detta sammanhang anges även att 
Närings- och Teknikutvecklingsverket619 fått i uppdrag att beskriva kvinnors 
och mäns lokala arbetsmarknadsregioner. Nedan framgår att möjligheterna 
att välja arbete anses vara viktigt, och att transportsystemets roll är att främja 
regionförstoring: 

617 Prop. 2005/06:160, sid. 27. Det bör påpekas att denna förståelse har starka berö-
ringspunkter med den förståelse som handlar om att ett jämställt transportsystem 
uppnås genom att transportsystemet främjar tillväxt och regionförstoring. 

618 Prop. 2005/06:160, sid. 49. 
619 Närings- och Teknikutvecklingsverket ersattes den 1 januari 2009 av myndighe-

ten Tillväxtverket genom propositionen Prop. 2007/08:78, En effektivare förvalt-
ningsstruktur inom politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional 
konkurrenskraft.
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Väl fungerande transportsystem underlättar kvinnors och mäns vardag och 
ger ökade möjligheter att utifrån ett gemensamt omsorgsansvar för hem och 
familj, välja boende och arbete, [sic!] ta del av service samt kultur- och fri-
tidsaktiviteter. Med större arbetsmarknadsregioner för kvinnor och män ökar 
förutsättningarna för tillväxt och därmed resurserna till förbättrad välfärd.620

I lösningen finns också en diskussion som berör de negativa effekterna för 
jämställdheten till följd av regionförstoring:

En satsning på kollektivtrafiken, lokalt som regionalt, kan innebära både ris-
ker och möjligheter för jämställdheten. På kort sikt underlättar den vardagen 
för en stor grupp kvinnor som i dag har huvudansvar för hem och familj och 
om den ökar andelen män som reser kollektivt, skulle det ge positiva effekter 
när det gäller såväl jämställdhet som miljö. Men samtidigt finns risken att de 
traditionella könsmönstren bibehålls, vilket på längre sikt missgynnar i första 
hand kvinnor och motverkar samhällets strävan för [sic!] jämställdhet [min 
kursivering].621 

Här blir det tydligt att satsningen på kollektivtrafiken inte i huvudsak riktar 
sig till män. Mäns kollektivtrafikåkande förefaller vara mer ”frivilligt” både 
vad avser jämställdhets- och miljöarbetet, det förutsätter nämligen att män 
väljer att resa mer med kollektivtrafiken. Jag menar att uttalandet legitimerar 
en lösning som innebär att kvinnor förväntas att även i framtiden välja ar-
betsplatser i närheten av hemmet, och därmed fortsatt har det huvudsakliga 
ansvaret för hem och familj. Min tolkning är att de risker för jämställdheten 
till följd av regionförstoringen anses behöva ”kompenseras”, vilket framgår 
av lösningen nedan: 

Undersökningar visar att det främst är män som ökar sitt resande när arbets-
marknadsregionerna vidgas vilket kan få till följd att kvinnor får ta ännu mer 
ansvar för hem och familj. På kort sikt, och mot bakgrund av hur dagens 
arbetsmarknad ser ut, kan därför en ensidig utbyggnad av regionala transport-
lösningar motverka ett mer jämställt ansvar för barn och familj. Därför är det 
viktigt att även beakta transportlösningar som underlättar kvinnors resmönster. 
Då kvinnor i högre utsträckning än män har en lokal arbetsmarknad och i 
högre utsträckning arbetar deltid är det viktigt att erbjuda en väl utbyggd lokal 
kollektivtrafik och en regional kollektivtrafik med god tillgänglighet även under 
mellantrafiktid [mina kursiveringar].622

620 Prop. 2005/06:160, sid. 49. 
621 Prop. 2005/06:160, sid. 125. 
622 Prop. 2005/06:160, sid. 125.
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Eftersom det i propositionen handlar om att underlätta kvinnors resmönster, 
som konstaterats vara komplex i betydelsen att kvinnor gör fler serviceresor 
såsom inköp, hämtning på dagis et cetera,623 legitimeras genom lösningen att 
kvinnor fortsatt antas göra dessa serviceresor, samt ta huvudansvar för hem 
och familj. De lösningar som framträder i problemrepresentationen förefal-
ler istället enligt min mening understödja de traditionella könsmönstren. 
 Därtill finns en lösning som är mer vanlig i problemrepresentationen 
”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”. I likhet med den 
tidigare propositionen framträder i problemet med brist på tillgänglighet en 
förståelse som handlar om att ta fram mätverktyg.624 Eftersom den är direkt 
kopplad till diskussionen om regionförstoring kan lösningen lämpligen tas 
upp här, även om den inte direkt ”passar in” under denna förståelse. Lös-
ningen diskuteras i samband med att etappmål för ett tillgängligt transport-
system behandlas: 

I det fortsatta arbetet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att finna mått för 
tillgänglighet till arbete respektive vardagliga servicefunktioner för kvinnor 
och män, samt barns och ungas tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter.625

I problemrepresentationen framträder alltså även en ”administrativ lösning”, 
det vill säga att brist på tillgänglighet ska lösas genom att ta fram mått och 
indikatorer. 

3.4.2.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter626

I propositionen betonas att genom den nya målstrukturen har funktionsmå-
let Tillgänglighet en annorlunda innebörd: 

Funktionsmålet om tillgänglighet inkluderar centrala aspekter som hittills va-
rit enskilda delmål. Det tar sikte på att transportsystemet ska vara öppet och 
användbart för oss alla, både medborgare och näringsliv. Detta är centralt inte 
bara när det gäller resorna och transporterna som sådana, eftersom dessa oftast 
inte är ett mål i sig, utan i det bredare perspektivet att resor och transporter 

623 Prop. 2005/06:160, sid. 124. 
624 Som framgått förekommer en förståelse som handlar om mätverktyg även i propo-

sitionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, se avsnitt 3.4.2.1.1 
Lösningar i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem och not 596. 

625 Prop. 2005/06:160, sid. 29. 
626 Prop. 2008/09:93.

179



är en nödvändighet för att vi medborgare och samhället ska fungera [kursivt 
i original].627

Funktionsmålet för tillgänglighet anses ska spegla transportpolitikens funk-
tionalitet och nytta.628 Allmänt diskuteras tillgänglighet i generell mening, 
och då mest utifrån vad som ska uppnås. För att förstå vad som anses vara 
brist på tillgänglighet i transportsystemet behöver man i propositionstexten 
läsa de preciseringar som gäller för funktionsmålet Tillgänglighet, eftersom 
problemrepresentationen inte alltid skrivs ut. Enligt min mening kan detta 
förklaras med att en ny målstruktur och nya mål för transportpolitiken an-
togs genom propositionen Mål för framtidens resor och transporter, och av den 
anledningen ägnas mer utrymme till att presentera den nya målstrukturen, 
målen och dess innebörd. Jag tolkar inte detta som att det inte anses finnas 
problem i nuvarande transportsystem. Om så vore fallet skulle det inte be-
hövas mål för transportpolitiken. Däremot kräver det en annorlunda läsning 
om vad som anses vara ett problem, vad som anses vara dess orsak och vilka 
lösningar som anses lämpliga.629 
 I propositionen anses det finnas en ömsesidig påverkan mellan ekonomisk 
tillväxt,630 där ökade resurser använts för att öka medborgares och näringsli-
vets tillgänglighet till olika platser och funktioner med hjälp av transporter 
och resor. Ökad tillgänglighet anses i sin tur ge en positiv effekt på samhälls-
ekonomin.631 I anslutning till detta uttalas i generella termer vad tillgänglig-
het handlar om: 

Tillgänglighet kan sägas vara möjligheten att minimera och överbrygga geo-
grafiska avstånd för att skapa kontaktmöjligheter och närhet till nyttor och 
funktioner.632

627 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
628 Prop. 2008/09:93, sid. 17. Skrivningen i propositionen kan tyckas märklig då den 

ger uttryck för att själva politikområdet transportpolitik ska vara funktionell eller 
”nyttig”, vilket bör speglas i funktionsmålet Tillgänglighet. Längre fram framgår 
dock att det är just detta som åsyftas. 

629 Det innebär att metoden ”Vad är problemet?” används ”tvärtom” i betydelsen att 
istället för att lösningar framträder i problemrepresentationen kan beskrivningar av 
funktionsmålet Tillgänglighet, det vill säga vad man vill uppnå, ses som ett uttryck 
för olika problem som man vill komma tillrätta med. I detta avseende menar jag 
att de dominerande problemrepresentationerna, det vill säga vad som anses vara ett 
problem i nuvarande transportsystem, är desamma i samtliga propositionstexter. 

630 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
631 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
632 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 

180



Här menar jag det blir tydligt att vad som uppfattas som brist på tillgäng-
lighet i transportsystemet inte skiljer sig nämnvärt från de tidigare pro-
positionerna. Här avses till exempel de diskussioner i Moderna transporter 
som handlar om brist på tillgänglighet kopplat till regionförstoring, eller 
att transportsystemet utformas så att människor kan utnyttja service, ha ett 
fungerande vardagsliv och upprätthålla goda sociala kontakter.633 I proposi-
tionen ges också exempel på vad tillgänglighet i vardagen innebär:

Ett mer vardagligt uttryck för tillgänglighet är en förälders möjlighet att lämna 
sitt barn på skolan och att resa till arbetet, en matproducents möjlighet att 
leverera sina varor till butiker i rätt tid, en affärsresenärs möjlighet att resa till 
ett betydelsefullt möte eller möjligheten att ha mötet på distans med hjälp av 
IT.634

Enligt min tolkning kan uttalandet anses besvara frågan om varför brist på 
tillgänglighet anses vara ett problem. Det innebär då att kvinnor och män 
inte kan uträtta sina sysslor. Med andra ord anses tillgänglighetsbrister obe-
roende transportslag påverka människors vardagsliv i hög grad. Det gäller 
framför allt i rekryteringssammanhang, till exempel om människors arbets-
marknader begränsas eller om arbetsgivare inte kan rekrytera kompetenta 
medarbetare på grund av pendlingssvårigheter.635 Vad som uttryckligen lyfts 
fram som ett problem är trängsel, vilket framgår nedan:

Resandet har på vardagar två toppar: på morgonen och på eftermiddagen. Vid 
dessa tidpunkter uppstår i vissa städer ofta trängsel, som är negativ för såväl 
individerna som samhället [tecken i original].636 

Orsak till problemet ”brist på tillgänglighet” (trängsel) förefaller vara den 
fysiska planeringen, det vill säga att städer medför minskad framkomlighet 
för transporter i vardagen. 
 Som framgått utgör preciseringar prioriterade områden för att uppnå 
funktionsmålet Tillgänglighet.637 Genom preciseringen, att medborgarnas re-
sor förbättras genom ökad tillförlighet, trygghet och bekvämlighet,638 kan det 

633 Se avsnitt 3.4.2.2.1 Lösningar i Moderna transporter och not 617. 
634 Prop. 2008/09:93, sid. 17. 
635 Prop. 2008/09:93, sid. 22-23. 
636 Prop. 2008/09:93, sid. 20. 
637 Se avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett 

jämställt transportsystem. 
638 Prop. 2008/09:93, sid. 19. 
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enligt mitt förmenande utläsas vad som (mer) anses ingå i begreppet tillgäng-
lighet. Under denna precisering uttalas bland annat: 

En transport bör utföras med den kvalitet och vid den tidpunkt som transpor-
tören har utlovat. Trygghet är ett begrepp som fångar människors upplevelse 
av risk. Det skiljer sig från begreppet säkerhet genom att det är den subjektiva 
upplevelsen som är central, inte den objektiva risken. Även när den objektiva 
risken är liten är det väsentligt att reducera upplevelsen för resenären av att 
befinna sig i en riskfylld situation. Resenären behöver vidare känna att reseal-
ternativet är bekvämt för att det ska bli attraktivt och utnyttjas. Det räcker inte 
att exempelvis resan med buss eller cykel i det enskilda fallet är ett klimatsmart 
alternativ om den, i jämförelse med andra alternativ, samtidigt innebär en vä-
sentlig uppoffring i form av dålig komfort genom alltför låg standard eller brist-
fällig synkronisering vid bytesplatser under resans gång [mina kursiveringar].639

Med utdraget vill jag visa att begreppet ”tillgänglighet” i propositionen 
Framtidens resor och transporter ges en vid betydelse, men att det koncentreras 
till själva transporten, vilket dock inte inkluderar trygghetsaspekten. Brist på 
tillgänglighet kan här anses föreligga när transporter har dålig/sämre kvalitet, 
är försenade, är obekväma, är miljöförstörande, har dålig komfort i bety-
delsen har låg standard eller bristfällig synkronisering vid bytesplatser, har 
bristfällig säkerhet, och slutligen den uppfattning som inte är direkt kopplad 
till transporten, riskfyllda situationer/platser. 
 Den artikulerade förändringen av begreppets språkliga uttryck framgår 
tydligt i propositionen, däremot inte innebörden. Jag menar att denna inte 
skiljer sig från vad som tidigare avsetts med begreppet.640 En annan sak är 
att innebörden av begreppet ”tillgänglighet” avspeglas i målformuleringen 
(funktionsmålet Tillgänglighet), vilket jag förstår som vara ett syfte i sig.641

3.4.2.3.1 Lösningar i Mål för framtidens resor och transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningar på problemet brist på 
tillgänglighet på lika villkor. I problemrepresentationen ”brist på tillgänglig-
het på lika villkor” i propositionen Mål för framtidens resor och transporter 
nämns förståelsen som handlar om att ett jämställt transportsystem upp-

639 Prop. 2008/09:93, sid. 19. 
640 Liknande syften gällande tillgänglighet i transportsystemet uttrycks i Prop. 

2001/02:20, sid. 11 och 28, samt i Prop. 2005/06:160, sid. 27-30. 
641 Prop. 2001/02:20, sid. 17. Mot bakgrund av vad som nämndes i not 628 visar detta 

att inte bara transportsystemet ska vara funktionellt och till nytta, utan det ska även 
avspeglas i funktionsmålet Tillgänglighet. 
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nås genom ett tillgängligt transportsystem och genom att främja tillväxt och 
regionförstoring.

Genom ett tillgängligt transportsystem
I propositionen ges inga konkreta lösningar på problemet brist på tillgänglig-
het. Även om ”lösningarna” på problemet saknar ett explicit könsperspektiv 
framgår det att de gäller alla, eller antas gynna alla medborgare. Således bör 
uttalandena i fråga om transportsystemetets tillgänglighet även inkludera 
kvinnor och män, varför uttalandena enligt min mening bör lyftas fram. De 
viljeinriktningar som slås fast och som också kan ses som lösningar, bygger 
på att regeringen på olika sätt ska se till att transportsystemet blir tillgängligt 
för alla. Återkommande formuleringar är att staten ska se till att transport-
systemet ska ”underlätta”, ”skapa förutsättningar”, ”främja”, ”stödja” ”för-
bättra” et cetera, vilket framgår av citaten nedan: 

Regeringen ser positivt på den långsiktiga trenden att tillgängligheten för-
bättrats inom och mellan regioner och över tid och strävar efter att ytterligare 
främja den i alla delar av landet och mellan Sverige och andra länder. Trans-
porter är viktiga för Sverige [min kursivering].642

Samtidigt är det angeläget att transportpolitiken och transportsystemet utfor-
mas så att rese- och transportbehovet kan tillgodoses på ett sätt som stimulerar 
till och skapar goda förutsättningar för klimatsmartare, energieffektivare och 
säkrare lösningar [min kursivering].643

Det är betydelsefullt att transportsystemet skapar en god tillgänglighet för 
arbetstagare och arbetsgivare, genom att stödja en hållbar regionförstoring [min 
kursivering].644

Regeringen anser att det är av särskild betydelse att förbättra tillgängligheten i 
större städer och längs strategiska stråk, bl.a. för att ta till vara de goda förut-
sättningarna för klimatsmarta lösningar. Utvecklingen av de större städernas 
transportinfrastruktur har stor betydelse även långt utanför dessa städer [min 
kursivering].645

642 Prop. 2008/09:93, sid. 22. 
643 Prop. 2008/09:93, sid. 54. 
644 Prop. 2008/09:93, sid. 22. 
645 Prop. 2008/09:93, sid. 23. 

183



Uttalandet nedan görs i ett sammanhang där man särskilt betonar att 
transportsystemet ska utformas så att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning:

I ett resenärsperspektiv är transportsystemet användbart först när alla berörda 
parter har anpassat sin del. Myndigheterna bör samråda med berörda kom-
mersiella aktörer och kommunala organisationer för att främja koordinering 
av åtgärder på respektive plats [min kursivering].646

Med ”användbart” ska här förstås att transportsystemet är användbart även 
för personer med funktionsnedsättning.647 Det betyder att tillgängligt för 
”alla” fokuserar på en särskild resenärskategori, vilken enligt propositions-
texten ska inkluderas i planering och uformning av transportsystemet. Detta 
görs dock utan ett explicit könsperspektiv. 
 Avseende diskussionen som rör problemet med trängsel i städer, anses 
lösningen på problemet vara följande: 

Det är nödvändigt att hantera trängseln och att det görs med samhällseko-
nomiskt effektiva medel. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de platser 
och stödjande system som är till för att göra det möjligt för resenären att 
byta mellan trafikslag och mellan olika linjer med samma trafikslag [min 
kursivering].”648

Ytterligare lösningar på problemet ”brist på tillgänglighet” är samordning av 
olika sorters kollektivtrafik, som inte endast anses skapa tillgänglighet utan 
även innebär ett optimalt utnyttjande av offentliga medel.649 Vidare anses att 
transportpolitiken bör inriktas på att förbättra förutsättningarna för män-
niskor att välja kollektivtrafik, gång och cykel.650 Enligt min tolkning karak-
täriseras lösningarna av valfrihet, det vill säga att människor har möjlighet 
att välja färdmedel. 
 Av återgivna citat kan det konstateras att lösningarna på problemet ”brist 
på tillgänglighet” är allmänt formulerade, och det anges inte alltid orsaker till 
problemet eller vem som är ansvarig för problemets lösning. En förklaring till 
det senare kan vara att de transportpolitiska målens genomförande ska ske, 

646 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
647 Prop. 2008/09:93, sid. 25.
648 Prop. 2008/09:93, sid. 20. 
649 Prop. 2008/09:93, sid. 28. 
650 Prop. 2008/09:93, sid. 28. 
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eller att lösningarna ska åstadkommas, inom särskilt utpekade områden.651 
Som nämndes under avsnitt 3.3 handlar det om åtgärder och styrmedel inom 
transportområdet såsom infrastrukturplanering, organisering och styrning 
av myndigheter, lagstiftning och regelgivning samt ekonomiska styrmedel. 

Genom att främja tillväxt och regionförstoring
Den diskussion som i problemrepresentationen rör arbetspendling innehål-
ler ingen skrivning om någon konkret lösning, utan en allmän formulering 
om att transportsystemet ska stödja en hållbar regionförstoring.652 Däremot 
uttrycks att regionförstoring ska ske på jämställda villkor:

Regionförstoring och regionintegrering behöver ske så effektivt som möjligt 
och med minsta möjliga miljöbelastning och på jämställda villkor för kvinnor 
och män.653

Vad som menas med ”jämställda villkor” utvecklas inte närmare i proposi-
tionen. Enligt min tolkning kan man utgå från målet om ett jämställt trans-
portsystem och preciseringen av målet. Det innebär då att regionförstoring 
på ”jämställda villkor” handlar om att ”[…] det likvärdigt ska svara mot 
kvinnors och mäns transportbehov och att arbetsformerna, genomförandet 
och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”.654 

3.4.3 Som brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden

Under avsnitt 3.4.3.1–3.4.3.3 analyseras vad som i propositionstexterna anses 
vara ett problem och lösningar på problemet under problemrepresentationen 
”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”.

3.4.3.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem655

I propositionen artikuleras inte brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden som ett problem, varför det inte finns något ytterligare att tillföra. 

651 Se avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett 
jämställt transportsystem.

652 Prop. 2008/09:93, sid. 22. 
653 Prop. 2008/09:93, sid. 23. 
654 Prop. 2008/09:93, sid. 72. 
655 Prop. 2001/02:20. 
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3.4.3.1.1 Lösningar i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Då problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden” inte kan utläsas i propositionstexten finns det heller inga lös-
ningar att förhålla sig till. 

3.4.3.2 Problem i Moderna transporter656

Problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor” märks tydligast i 
propositionen Moderna transporter. I problemrepresentationen kan framför 
allt tre diskussioner urskiljas, vilka handlar om brist på kunskap om kvin-
nors och mäns arbetspendling och brist på kunskap om kvinnor och mäns 
perspektiv i transportfrågor. Därutöver finns en mer generell diskussion som 
handlar om att det råder allmän brist på kunskap inom transportsektorn. 
Nedan behandlas diskussionerna i dessa avseenden som nämnts ovan.

Diskussion om arbetspendling 
Brist på kunskap diskuteras specifikt i förhållande till kvinnors och mäns 
arbetsresor. Denna diskussion förekommer i samband med regionförstoring. 
Tydligt är att det anses vara ett problem att det råder brist på kunskap vad 
avser frågan om arbetspendling, vilket framgår av citaten nedan: 

Fler valmöjligheter för kvinnor att välja arbetsplats är en viktig fråga. Därför 
behövs ökad kunskap om skillnader i kvinnors och mäns respektive arbets-
marknadsregioner för dagpendling för att förbättra möjligheterna till arbetsre-
sor för bägge könen. Det statistiska underlag som i dag används är könsneutralt. 
Samtidigt vet vi att kvinnor har betydligt fler, och därmed mindre, arbets-
marknadsregioner än män vilket innebär mer begränsade möjligheter att välja 
arbetsplats [mina kursiveringar].657

Min tolkning är att det som anses vara ett problem är att det saknas kunskap 
om skillnader mellan kvinnors och mäns respektive arbetsmarknadsregioner. 
Orsaken till problemet är att kunskapsunderlaget, det vill säga det statistiska 
underlaget, är könsneutralt. Med andra ord beror brist på kunskap på att de 
mätverktyg som finns inte synliggör kvinnors och mäns arbetsmarknadsre-
gioner. Anledningen till att det är ett problem anses vara att kvinnor i förhål-
lande till män har begränsade möjligheter att välja arbetsplats. 
 Generellt anses ett problem för att vidta jämställdhetsfrämjande åtgärder 
vara brist på kunskap om kvinnors respektive mäns arbetspendling: 

656 Prop. 2005/06:160. 
657 Prop. 2005/06:160, sid. 124. 
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Mer kunskap om kvinnors och mäns arbetspendling gör [sic!] satsningar för 
att förbättra möjligheterna till arbetsresor för bägge könen kan genomföras. 
Regeringen anser att kunskap om hur man kan förbättra möjligheterna till 
arbetsresor för kvinnor och män alltid skall ingå som underlag vid beslut om 
investeringar i transportsystemet.658 

Här blir orsaken till problemet att det saknas kunskapsunderlag vid beslut 
om infrastrukturinvesteringar. 
 Även i diskussionen som rör arbetspendling tas brist på kunskap avseende 
”behoven” hos olika grupper av kvinnor och män upp:

Studier visar bl.a. att högutbildade tenderar pendla längre än lågutbildade. 
Eftersom regionförstoringens fördelar ännu i realiteten i större utsträckning 
gäller män än kvinnor, är det viktigt att genomgående uppmärksamma förut-
sättningarna och behoven hos olika grupper av kvinnor och män […]. Hänsyn 
till kvinnors och mäns olika pendlingsmönster, samt möjligheterna att förena 
arbetspendling med ett gemensamt omsorgsansvar för hem och familj är nöd-
vändigt. De sociala aspekterna av långa pendlingsavstånd till arbetet måste 
således också beaktas bl.a. ur ett jämställdhets- och barnperspektiv. Det krävs 
därför analyser av effekter för olika grupper av kvinnor och män, flickor och 
pojkar, som en grund för att uppnå en jämställd och i övrigt socialt hållbar 
regionförstoring [mina kursiveringar].659

Här anses problemen vad gäller arbetspendling vara brist på kunskap om 
dels effekterna av arbetspendling till följd av regionförstoringen, dels om 
förutsättningarna och behoven hos olika grupper av kvinnor och män. An-
ledningen till att det anses vara ett problem är att arbetspendling antas för-
svåra en jämn fördelning av omsorgsansvaret mellan kvinnor och män.660 
Orsakerna till problemet verkar i skrivningen anses vara just skillnader i för-
utsättningar, men dock inte mellan kvinnor och män utan mellan högutbil-
dade och lågutbildade, samtidigt som det konstateras att regionförstoringen 
i praktiken gynnar gruppen män. Det tyder i fråga om transporter enligt 
min tolkning på att det finns strukturer som påverkar kvinnors och mäns 
resor och transporter. Med andra ord kan det tänkas finnas underliggande 

658 Prop. 2005/06:160, sid. 124-125. 
659 Prop. 2005/06:160, sid. 54. 
660 I skrivningen framträder enligt min mening dessutom den heterosexuella normen. 

Från att först relatera till högutbildade och lågutbildade, det vill säga oberoende 
kön, går man över till att tala om kvinnors och mäns pendlingsmönster, som direkt 
kopplas till ett ”gemensamt” omsorgsansvar. 
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maktstrukturer som samverkar, och som inte endast grundas på kön utan till 
exempel på skillnader avseende ”klass” och etnicitet.661 
 Det finns också en generell skrivning om brist på kunskap i jämställdhets-
frågor som även den kopplas samman med regionförstoring, vilket nedanstå-
ende citat belyser:

Regionförstoring är en process som möjliggör ökad specialisering av närings-
liv och utbildning, differentierad arbetsmarknad och ökad valfrihet i boendet 
samtidigt som negativa effekter för den miljömässiga och sociala hållbarhe-
ten, bl.a. ur jämställdhets [sic!] och barnperspektiv, inte kan uteslutas. Därför 
krävs fördjupade analyser och förslag till [sic!] insatser för att säkerställa miljö-
mässig och social hållbarhet.662

Jag bedömer att problemet anses vara detsamma, men här utifrån en an-
norlunda infallsvinkel. Med det menas att utvecklingen av social hållbarhet 
förutsätter jämställdhet. 

Diskussion om kvinnors och mäns perspektiv i transportfrågor 
I denna diskussion, som rör kvinnors och mäns perspektiv i transportsek-
torn, anses ett problem vara att det råder brist på kunskap om värderingar 
och behov. Det gäller inte bara mellan gruppen kvinnor och gruppen män, 
utan även inom grupperna:

Med tanke på att det under lång tid funnits få kvinnor inom transportsektorn 
kan det antas att strukturerna har byggts upp främst utifrån traditionella behov 
och intressen hos vissa grupper av män. Därför krävs en systematisk genom-
gång av regler och förhållningssätt för att säkerställa att värderingar och behov 
hos olika grupper av kvinnor och män får samma vikt [mina kursiveringar].663 

Orsaken till problemet är att det ”under lång tid funnits få kvinnor” inom 
transportsektorn. Detta har medfört att transportssystemet inte har ”anpas-
sats” efter motsvarande ”traditionella behov och intressen” hos kvinnor i all-
mänhet eller hos vissa grupper av kvinnor, vilket inte framgår. 

661 Med klass avses här socioekonomiska grupperingar så som arbetare, tjänstemän, 
företagare, ålderspensionärer, studerande et cetera. 

662 Prop. 2005/06:160, sid. 50. 
663 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
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För att kvinnors och mäns värderingar skall tillmätas samma vikt vid utform-
ningen, tillkomsten och förvaltningen av transportsystemet är det nödvändigt 
att synliggöra hur kvinnor och män värderar transportsystemet.664

Ett problem anses för att uppnå målet vara brist på kunskap om kvinnors 
och mäns perspektiv på transportfrågor. I detta avseende gäller det kvinnor 
och män i olika livsfaser och sociala situationer: 

Med perspektiv menas värderingar, behov, erfarenheter, vanor och fysiska 
egenskaper.665

Vad som menas med ”fysiska egenskaper” förklaras inte. Min tolkning är att 
det kan röra sig om funktionshinder eller funktionsnedsättning hos kvinnor 
och män eftersom det i kontexten talas om ”sociala situationer”. 

Diskussion om brist på kunskap i allmänhet inom transportsektorn
En diskussion som inte direkt faller under problemrepresentationen ”brist 
på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden” handlar om att det 
saknas lämpliga metoder och mått för att mäta tillgänglighet. Enligt 
min tolkning av propositionstexten förefaller problemet gälla särskilt i 
jämställdhetshänseende: 

I det fortsatta arbetet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att finna mått för 
tillgänglighet till arbete respektive vardagliga servicefunktioner för kvinnor 
och män […].666

Ett outtalat antagande tycks vara att det (kan) finnas skillnader mellan kvin-
nors och mäns resor till arbete och servicefunktioner som kan belysas med 
hjälp av vissa metoder. Syftet med att ta fram metoder och mått är att mäta 
persontransporternas utveckling i förhållande till etappmålen för ett tillgäng-
ligt transportsystem, som också ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.667

 Det anses inte bara saknas lämpliga metoder och mått utan ett problem 
anses även vara att trafikverken inte kan redovisa analyser av kvinnors och 
mäns utnyttjande av det kollektiva persontransportsystemet enligt åter-

664 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
665 Prop. 2005/06:160, sid. 127. 
666 Prop. 2005/06:160, sid. 29. 
667 Prop. 2005/06:160, sid. 29 och sid. 40. 
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rapporteringskravet.668 I sammanhanget framhålls att det har påbörjats ett 
omfattande kunskapsbyggande om jämställdhet inom transportområdet. 
Av propositionstexten framgår att Rikstrafiken och trafikverken sedan reg-
leringsbreven för 2003 har återrapporteringskrav om att utföra en analys av 
kvinnors respektive mäns utnyttjande av transportsystemet, samt deras möj-
ligheter att påverka i frågor om transporter.669 Problemet handlar således om 
frågor rörande kunskap och kompetens hos trafikverken. I anslutning till 
denna diskussion konstateras det bekräftande att för att öka medvetenheten 
i jämställdhetsfrågor bör en generell kompetenshöjning genomföras inom de 
då rådande fyra trafikverken.670 
 Sammantaget visar de återgivna uttalandena att ett centralt problem anses 
vara att det råder brist på kunskap om kvinnors och mäns perspektiv i olika 
frågor och hur de reser, samt kunskaps- och kompetensbrist hos trafikverk. 

3.4.3.2.1 Lösningar i Moderna transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av problemet ”brist på kunskap 
om kvinnor och män i olika avseenden”. I propositionen Moderna trans-
porter nämns flera förståelser i problemrepresentationen ”brist på kunskap 
om kvinnor och män i olika avseenden”. Ett jämställt transportsystem upp-
nås genom förståelserna: kunskap om kvinnor och män avseende värdering-
ar och intressen, erfarenheter och behov, och kunskap genom en översyn av 
regler och förhållningssätt, ett jämställdhetsperspektiv i transportforskning och 
jämställdhetsanalyser. 

Genom kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser 
I problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden” framträder skilda lösningar, som har det gemensamt att de syftar 
till att med olika typer av administrativa metoder få kunskap om kvinnor 
och män i olika avseenden. Dessa lösningar, som också kan ses som för-
ståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” utgår från att ett jämställt 
transportsystem uppnås genom kunskap om kvinnors och mäns värderingar, 
intressen, erfarenheter och behov. Dessa förståelser av målet ”ett jämställt 
transportsystem” betyder att målet anses vara uppnått när transportsystemet 
avspeglar kvinnors och mäns livsbetingelser. Så som problemet framställs 

668 Prop. 2005/06:160, sid. 126. 
669 Då propositionen Moderna transporter antogs i mars 2006 betyder det att Rikstrafi-

ken och trafikverken vid tidpunkten haft ett återrapporteringskrav i drygt tre år. 
670 Prop. 2005/06:160, sid. 126. 
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blir genomförandet av målet en administrativ fråga, som också kan ses som 
lösning på problemet. Konkretiserat innebär det att ta fram till exempel kal-
kylmodeller, mätverktyg, modeller, analyser et cetera.671

Genom en översyn av regler och förhållningssätt
I problemrepresentationen framträder också en förståelse där ett jämställt 
transportsystem uppnås genom en översyn av regler och förhållningssätt. 
Denna förståelse har beröringspunkter med förståelsen ”kunskap om kvin-
nors och mäns livsbetingelser”. Min tolkning är dock att en översyn av regler 
och förhållningssätt ges en självständig betydelse för att nå målet om ett jäm-
ställt transportsystem, eftersom det handlar om brist på kunskap i en gene-
rell mening. I denna förståelse behöver inte kunskapsbristen nödvändigtvis 
knytas till värderingar, intressen, erfarenheter och behov. 

Vid beslut av långsiktig och övergripande karaktär, som i den långsiktiga eko-
nomiska planeringen och vid beslut om resursfördelning [sic!] finns ett behov 
av grundläggande analyser. Det är också relevant att anlägga ett jämställd-
hetsperspektiv i den fysiska planeringen av konkreta väg- och järnvägsprojekt. 
Det kan t.ex. handla om att göra sociala konsekvensbedömningar av en viss 
åtgärd.672

Därför krävs en systematisk genomgång av regler och förhållningssätt för att 
säkerställa att värderingar och behov hos olika grupper av kvinnor och män 
får samma vikt.673

För att kvinnors och mäns värderingar skall tillmätas samma vikt vid utform-
ningen, tillkomsten och förvaltningen av transportsystemet är det nödvändigt 
att synliggöra hur kvinnor och män värderar transportsystemet.674

Lösningen lyfts fram i anslutning till diskussionen om hur kvinnor och män 
värderar olika i transportfrågor. Eftersom problemet handlar om brist på 
kunskap ställer jag mig frågande till att det samtidigt i propositionstexten 
lyfts fram forskning som jag menar ”svarar” på det som anses vara ett pro-
blem. Det gäller till exempel i frågor om säkerhet vid busshållplatser och vid 
övergångsställen, underhåll vid vinterförhållanden, trafiksäkerhet och frågor 
om hastighet på motorvägar, men även studier som visar kvinnors och mäns 

671 Prop. 2005/06:160, sid. 126-127. 
672 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
673 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
674 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
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arbetspendling. På det sätt problemet framställs, det vill säga som en brist 
på kunskap, framstår de ”lösningar” som presenteras i propositionen som 
legitima. Ett annat sätt att uttrycka det är att konstruktionen av problemet 
legitimerar att inget görs. 
 En annan lösning som redan har genomförts, men som lyfts fram i pro-
positionen Moderna transporter, är Vägverkets översyn av utformningen av 
vägmärken:675

Vägmärken inom transportsystemet är utvecklade under lång tid och speglar i 
vissa fall stereotypa könsroller. Det är viktigt att utformningen av vägmärken 
utvecklas i samklang med samhällsutvecklingen i övrigt. Regeringen avser där-
för att verka för att jämställdhetsperspektivet beaktas på ett tydligare sätt vid 
utveckling av befintliga och nya vägmärken.676

Genom ett jämställdhetsperspektiv i transportforskning
En inte lika framträdande förståelse är förståelsen om att ett jämställt trans-
portsystem uppnås ”genom ett jämställdhetsperspektiv i transportforskning”: 

Det är även viktigt att både kvinnors och mäns perspektiv finns med, såväl 
vid prioritering av forskningsområden som när forskningsprojekt utformas 
och bedöms. Det kan t.ex. gälla undersökningar av tillgänglighet, utform-
ning av fordon eller bedömning av olika styrmedel där mannen hittills varit 
norm. Ett sätt att åstadkomma detta är att locka fler kvinnliga forskare till 
transportområdet.677

En outtalad utgångspunkt tycks enligt min tolkning vara att frågor om jäm-
ställdhet i transportforskning uppfattas som en fråga för ”kvinnliga fors-
kare”. Män antas inte vara (lika) intresserade av jämställdhetsforskning på 
transportområdet. 

675 Som nämndes under avsnitt 1.4 Tidigare forskning, not 60 uppmärksammades det 
transportpolitiska målet medialt i samband med att Fru Gårman (jämte Herr Går-
man) infördes. I översynen av vägmärken ingick i regeringens uppdrag till Vägver-
ket att ta fram en kvinnlig fotgängare till övergångställena, vilket infördes år 2008 
genom förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90).

676 Prop. 2005/06:160, sid. 125. 
677 Prop. 2005/06:160, sid. 127.
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Genom jämställdhetsanalyser
Ytterligare en förståelse som jag tycker mig se i problemrepresentationen är 
att ett jämställt transportsystem uppnås genom analyser av olika slag, vilket 
citaten nedan visar: 

Genom att utforma och analysera transportlösningar utifrån perspektiven hos 
båda könen i olika grupper ökar möjligheterna att tillgodose alla medborgares 
behov.678

Inför beslut av infrastrukturutbyggnader och större trafikeringsförändringar 
bör analyser och konsekvensbeskrivningar ha ett jämställdhetsperspektiv, 
exempelvis som en del av en social konsekvensanalys. Överhuvudtaget bör 
befolkningens värderingar kring trafik och infrastruktur hämtas in, redovisas 
och behandlas på ett sådant sätt att kvinnors och mäns värderingar tillmäts 
samma vikt.679

Sammantaget visar uttalandena att samtliga lösningar handlar om att ta fram 
mer kunskap i olika avseenden. Det finns ingen tydlig gränsdragning mel-
lan förståelserna om kunskap utan snarare betonas olika aspekter som antas 
främja målet. 

3.4.3.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter680

Även i gällande proposition anses ett problem med nuvarande transportsys-
tem vara brist på kunskap i jämställdhetsfrågor. Tydligast märks problemre-
presentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden” 
i en diskussion om skillnader mellan kvinnors och mäns användning av 
transportsystemet. I likhet med i propositionen Moderna transporter anses 
här skillnader mellan könen avseende användningen av transportsystemet 
avspegla de skillnader som finns i samhället i stort.681 I citatet nedan belyses 
det problem som ska lösas, det vill säga bristen på kunskap: 

I den lokala och regionala kollektivtrafiken är en majoritet av resenärerna 
kvinnor. Kunskapen om de bakomliggande faktorerna till skillnaderna ut-
vecklas kontinuerligt, men är fortfarande bristfällig. Det är därför svårt att be-

678 Prop. 2005/06:160, sid. 127. 
679 Prop. 2005/06:160, sid. 122. 
680 Prop. 2008/09:93.
681 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
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döma i vilken utsträckning som mäns respektive kvinnors behov tillgodoses i 
transportsystemet.682

Här anses problemet vara att kunskapen är bristfällig avseende kvinnors och 
mäns användning av transportsystemet och deras resmönster, vilket framgår 
av sammanhanget. I problemrepresentationen finns ett outtalat antagande 
om att dessa skillnader beror på, om än oklara men olika faktorer. Min tolk-
ning är att det, då det handlar om ”faktorer”, inte anses bero på en ojämn 
fördelning av makt mellan könen, eftersom makt inte nämns alls i propo-
sitionen. Varför det anses vara ett problem är som framgår av citatet att det 
leder till svårigheter att bedöma i vilken utsträckning som kvinnors respek-
tive mäns behov tillgodoses. I detta avseende blir orsaken till problemet det-
samma som problemet, det vill säga att det råder bristfällig kunskap. Till 
viss del kan enligt min tolkning även ”verklighetsbeskrivningarna” ses som 
orsaker till problemet. Det betyder att kvinnors och mäns olika användning 
av transportsystemet, som därigenom uppvisar skillnader i resmönster, orsa-
kar att brist på kunskap ”uppstår” vid bedömningar om i vilken utsträckning 
transportsystemet tillgodoser kvinnors och mäns användning av transport-
systemet och deras resmönster. Min tolkning är att ”brist på kunskap” utgör 
både ett problem och en orsak till problemet. Ett problem blir det därför att 
”brist på kunskap” anses leda till svårigheter att bedöma ”(transport)behov” 
hos kvinnor och män samt i vilken utsträckning transportsystemet tillgo-
doser kvinnors respektive mäns ”behov”. En orsak till problemet ”brist på 
kunskap” förstår jag här som: att det råder ”brist på kunskap” eftersom kvin-
nor och män använder transportsystemet olika, vilket antas bero på olika 
”(transport)behov” hos kvinnor och män. Enligt min mening förs det ett 
cirkelresonemang i propositionstexten.683 

3.4.3.3.1 Lösningar i Mål för framtidens resor och transporter
Under detta avsnitt analyseras förståelsen av lösningen på problemet ”brist 
på kunskap”. I problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och 
män i olika avseenden” framträder en lösning på problemet, nämligen i de 
diskussioner som handlar om att ett jämställt transportsystem uppnås ge-
nom kunskap om kvinnor och män i fråga om värderingar och intressen, 
erfarenheter och behov. 

682 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
683 I det andra ledet av analysen återkommer jag till ”cirkelresonemanget”, se kapitel 8. 
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Genom kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser 
I problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden” anses lösningen på problemet vara att ”ta fram” kunskap, med 
syftet att kunna bedöma i viken utsträckning kvinnors och mäns behov till-
godoses i transportsystemet. 

Det är ett område där kunskapsunderlaget behöver utvecklas. 684 

I problemrepresentationen verkar den kunskap som ska tas fram endast syfta 
till att ligga till grund för en bedömning. Som tidigare framgått konstate-
ras samtidigt att strukturerna inom transportsektorn har byggts upp utifrån 
behov och intressen hos män.685 Mot denna bakgrund hade det kunnat för-
väntas en skrivning om att bedömningen ska ligga till grund för konkreta 
åtgärder. Eftersom diskussionen rör kvinnors och mäns användning av trans-
portsystemet samt olika resmönster handlar den kunskap som ska tas fram 
om kvinnors och mäns värderingar och intressen, erfarenheter och behov. 
Även om det saknas skrivningar om syftet med ”kunskapen”, det vill säga 
som kunskapsgrund för beslut om åtgärder, innebär denna förståelse av må-
let ”ett jämställt transportsystem” att det anses uppnått när transportsyste-
met avspeglar kvinnors och mäns livsbetingelser och därmed tillgodoser både 
kvinnors och mäns ”behov”. 

3.4.3.4 Jämställdhetsintegrering som lösning för samtliga 
problemrepresentationer
Slutligen vill jag även ta upp en lösning som tydligt uttalas både i proposi-
tionen Moderna transporter och i propositionen Mål för framtidens resor och 
transporter. Den lösning som åsyftas är jämställdhetsintegrering som stra-
tegi för att uppnå målet om ett jämställt transportsystem. Strategin är inte 
kopplad till en särskild problemrepresentation men eftersom den enligt min 
tolkning lyfts fram som en generell lösning på de problem som behandlas i 
propositionstexterna finns skäl att särskilt uppmärksamma strategin. 
 I propositionerna Moderna transporter och Framtidens resor och transpor-
ter definieras jämställdhetsintegrering innebära att beslut inom alla (politik)
områden präglas av ett jämställdhetsperspektiv.686 Nedan följer exempel på 

684 Prop. 2008/09:93, sid. 26. 
685 Se avsnitt 3.4.1.3 Problem i Mål för framtidens resor och transporter och not 574. 
686 Det bör påpekas att jämställdhetsperspektivet ska enligt formuleringen i proposi-

tionen Moderna transporter prägla alla ”områden” (Prop. 2005/06:160, sid. 121), och 
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formuleringar med avseende på strategins generalitet för att lösa samtliga 
problem på transportområdet. I propositionen Moderna transporter fram-
hålls strategin på följande sätt:

För att transportsystemet skall svara mot både kvinnors och mäns behov skall 
de ha samma möjligheter att påverka det och deras värderingar skall ha samma 
vikt. Det innebär att kvinnors och mäns transportbehov och värderingar ge-
nomgående skall beaktas för att skapa ett transportsystem som i sig är jämställt 
men också bidrar till att öka jämställdheten i samhället i stort. I de frågor där 
barn och unga berörs skall såväl flickors som pojkars behov och värderingar 
tillmätas betydelse. Jämställdhetsintegrering som strategi innebär att beslut 
inom alla områden präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställd-
het skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer formas måste jäm-
ställdhetsperspektivet ständigt finnas med på de olika nivåerna. Regeringen 
bedömer därför att det är av avgörande betydelse för jämställdheten att för-
ändra strukturer i planeringen och förvaltningen av transportsystemet [min 
kursivering].”687 

Hur jämställdhetsperspektivet bör beaktas vid beslut i olika frågor beror på 
frågornas karaktär. Vid beslut av långsiktig och övergripande karaktär, som i 
den långsiktiga ekonomiska planeringen och vid beslut om resursfördelning 
finns ett behov av grundläggande analyser. Det är också relevant att anlägga 
ett jämställdhetsperspektiv i den fysiska planeringen av konkreta väg- och 
järnvägsprojekt. Det kan t.ex. handla om att göra sociala konsekvensbedöm-
ningar av en viss åtgärd. För att kvinnors och mäns värderingar skall tillmätas 
samma vikt vid utformningen, tillkomsten och förvaltningen av transport-
systemet är det nödvändigt att synliggöra hur kvinnor och män värderar 
transportsystemet.688

Nuvarande proposition Framtidens resor och transporter beskriver jämställd-
hetsintegrering som en viktig strategi i utvecklingen av jämställdhetsarbetet 
på transportområdet:

Att såväl kvinnor som män ges möjlighet att medverka i planeringen är fort-
satt lika angeläget, men inte tillräckligt. Enligt regeringens mening är det dags 
att ta ytterligare steg och utveckla jämställdhetsarbetet, genom att även fokusera 
på transportpolitikens genomförande och resultat inom olika verksamheter. 
Den huvudsakliga strategin för att uppnå detta är jämställdhetsintegrering, 

enligt formuleringen i Mål för framtidens resor och transporter alla ”politikområden” 
(Prop. 2008/09:93, sid. 27). Jag bedömer att det inte avses någon skillnad mellan de 
båda uttrycken utan att innebörden av strategin är densamma. 

687 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
688 Prop. 2005/06:160, sid. 121. 
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en förändringsstrategi som innebär att beslut inom alla politikområden ska 
präglas av ett jämställdhetsperspektiv [min kursivering].689

Av de återgivna citaten framgår med all tydlighet att det sätts en stor tilltro 
till jämställdhetsintegrering som lösning på samtliga problem inom trans-
portområdet. ”Generalititeten” förefaller gälla inte endast befintliga problem 
utan fungerar även som en lösning på framtida ”problem” i betydelsen en ut-
veckling av jämställdhetsarbetet. Med tanke på att jämställdhetsintegrering 
sedan år 1994 varit en övergripande strategi för att uppnå de jämställdhets-
politiska målen, vilket innebär att dessa mål varit gällande inom transport-
sektorn långt före införandet av ett specifikt transportpolitiskt jämställdhets-
mål, framstår det som osannolikt att det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem kommer att genomföras med hjälp av strategin. 
Trots att strategin varit gällande i två decennier och att det transportpolitiska 
målet ”ett jämställt transportsystem” infördes för drygt tio år sedan tycks 
det som att strategin fortfarande inte är etablerad inom transportområdet. 
Mot denna bakgrund ställer jag mig därför frågande till på vilket sätt jäm-
ställdhetsintegrering som strategi förutsätts vara mer framgångsrik än den 
har varit hittills.690 

3.5 Sammanfattande kommentarer

Min undersökning visar att samtliga propositionstexter ger uttryck för att 
målet om ett jämställt transportsystem är centralt för inte endast transport-
området, utan för samhället i stort. Otvetydigt är också att en hållbar utveck-
ling och ett hållbart transportsystem anses förutsätta jämställdhet. En allmän 
slutsats är att trots att målet har ändrat uttryck genom propositionen Fram-
tidens resor och transporter, har målet inte ändrats till sitt innehåll. Det som 
möjligen kan urskiljas är vissa förskjutningar, det vill säga att vissa aspekter 
av transportsystemet betonas mer eller mindre. 
 För att förstå vad jämställdhet på transportområdet innebär och hur må-
let förpliktigar de som berörs att beakta och vidta lämpliga åtgärder, behöver 
man förstå vad som anses vara ett problem med nuvarande transportsystem. 

689 Prop. 2008/09:93, sid. 27. 
690 Jämför Rönnblom, 2011, sid. 48-49. 
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Detta tydliggörs med en metod som fokuserar på problemrepresentationer.691 
Innebörden av målet ”ett jämställt transportsystem” blir liktydigt med dess 
syfte, att lösa vad som i propositionstexterna anses vara ett problem. Under-
sökningen visar att det transportpolitiska jämställdhetsmålet692 som ska ligga 
till grund för förändringar på transportområdet utgår från tre dominerande 
problemrepresentationer, vilka är ”brist på en jämn representation”, ”brist på 
tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män i 
olika avseenden”. 
 I nämnda problemrepresentationer framträder både explicit och implicit 
specifika förståelser av målet. Trots att målet handlar om både kvinnor och 
män, visar undersökningen att såväl problemrepresentationer som lösningar 
på problemen ensidigt fokuserar på kvinnor. I propositionstexterna är det 
tydligt att relationen mellan kvinnor och män förstås genom återkommande 
beskrivningar av skillnader mellan könen. Det är endast i dessa sammanhang 
som män nämns, och då i motsatt förhållande till kvinnor. Med det menar 
jag att kvinnor förstås vara motsatsen till vad män ”är”, ”gör” och ”finns” och 
på motsvarande sätt blir ”man” män.693 Således kan det konstateras att kvin-
nor och män representerar även det som traditionellt förknippas med kön.
 Denna syn på kvinnor och män är problematisk eftersom lösningarna 
som härrör från till exempel problemrepresentationen ”brist på tillgänglig-
het på lika villkor” syftar till att tillgodose ”behov” hos kvinnor och män. I 
realiteten betyder det att lösningar för att tillgodose kvinnors ”behov” inte 
uppfattas främja båda könen, eftersom mäns ”behov” inte är desamma. I det 
följande kommer de som jag anser mest signifikanta resultaten från denna 
undersökning att kommenteras. 

Brist på en jämn representation 
Enligt min tolkning av propositionstexterna kan det konstateras att en 
ojämn representation mellan kvinnor och män sedan målet om ett jämställt 
transportsystem infördes har ansetts, och fortfarande anses vara ett centralt 
problem. Vidare kan slutsatsen dras att vad som anses vara orsakerna till 
problemet inte skiljer sig i väsentliga avseenden från det att målet infördes 

691 Se avsnitt 2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt transportsystem i 
transportpolitiska dokument med utgångspunkt i problemrepresentationer.

692 Här avses alltså det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem som 
beskrivs i de propositioner som undersökts i detta kapitel. I den mån jag åsyftar de 
jämställdhetspolitiska målen kommer detta att framgå. 

693 I kapitel 8 kommer jag kritiskt att analysera såväl problemrepresentationer som 
lösningar på ”problemet”. 
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fram till dagens datum. Även om det i propositionen Moderna transporter ges 
uttryck för att en jämn representation inte är en garanti för jämställdhet,694 
menar jag att det i problemrepresentationen ”brist på en jämn representa-
tion” artikuleras en förståelse av målet om ett jämställt transportsystem som 
en fråga om andel kvinnor och män i beslutande organ. Endast undantagsvis 
framträder en förståelse av målet som en fråga om makt och inflytande.695 
Problemrepresentationen visar hur ”man” förstår problemet inom transport-
området. Följaktligen är det problem som ska lösas en ojämn representation 
mellan könen. Det betyder att ett jämställt transportsystem förstås vara upp-
nått när det råder en jämn könsrepresentation. 
 Som jag har visat handlar förståelsen ”en jämn representation mellan kö-
nen” om ökad kvinnorepresentation på olika nivåer. Denna förståelse menar 
jag är en övergripande förståelse av målet ”ett jämställt transportsystem”. 
Detta märks genom att problemrepresentationen ”brist på en jämn repre-
sentation” artikuleras i samtliga propositionstexter. De diskussioner som förs 
inom ramen för denna behandlar specifikt frågan om en jämn representa-
tion. Mer bildligt uttryckt ses en jämn representation mellan könen som 
nyckeln till lösningen.696 
 Samtidigt visar materialet att det tycks finnas en ambivalens vad avser 
förklaringar till ojämställdhet på transportområdet. Det finns i texterna både 
strukturrelaterade förklaringar och individrelaterade sådana, där de senare står 
i skarp kontrast med den kunskapsgrund på vilken de jämställdhetspolitiska 
målen vilar och därigenom även det transportpolitiska jämställdhetsmålet.697

 Individrelaterade förklaringar framgår i skrivningar om orsaker till pro-
blemet ”brist på en jämn representation”. Exempelvis att de strukturer som 
byggts upp inom transportsektorn, vilken uppfattas som ojämställd, delvis 
skulle bero på en ”generationsfråga”, ”vissa grupper av män” eller män i all-
mänhet.698 Det gäller även i diskussioner om kvinnors respektive mäns syn 
på begreppet säkerhet, i vilka det framstår som om att det handlar om skill-

694 Prop. 2005/06:160, sid. 123. 
695 Se avsnitt 3.4.1.2 Problem i Moderna transporter, not 549.
696 Denna ”bild” illustreras återkommande genom studien.
697 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den gene-

rella jämställdhetspolitiken, där jag redogör för jämställdhetspolitiken samt avsnitt 
3.2 Bakgrund till jämställdhet som transportpolitiskt mål i vilket bakgrunden till 
jämställdhet som ett transportpolitiskt mål behandlas.

698 De återgivna uttrycken förekommer i kronologisk ordning i propositionerna, där 
det det senare uttrycket ”män i allmänhet” förekommer i nuvarande proposition 
Mål för framtidens resor och transporter. 
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nader i synsätt mellan individer och inte om ett könsrelaterat våld som drab-
bar kvinnor enbart på grund av deras kön.699 Det tyder på att ojämställd-
het inte i grunden ses som en fråga om en ojämn fördelning av makt, som 
tar sig uttryck från osakliga löneskillnader och ytterst till könsrelaterat våld. 
Om man i propositionstexterna hade utgått från en strukturell förklaring på 
ojämställdhet i transportsektorn menar jag att texterna troligtvis inte hade 
fokuserat på kvinnors och mäns olika perspektiv eller olikheter i den omfatt-
ning som görs. I stället för att förändra rådande könsmönster riskerar dessa 
beskrivningar av kvinnor och män att befästa desamma. 
 Denna problematik behandlades även i Jämits slutbetänkande. En skill-
nad mellan Jämits utredning och propositionstexterna är att i Jämits utred-
ning var denna uttalad. Det framgår i utredningen att det har gjorts en av-
vägning mellan risken och nödvändigheten att synliggöra kvinnors och mäns 
livsvillkor. 

Brist på tillgänglighet på lika villkor
I denna problemrepresentation, som fokuserar på tillgänglighetsfrågor uti-
från främst behov hos kvinnor och män, framträder flera förståelser av målet 
”ett jämställt transportsystem”. Dessa förståelser kan delas in i två kategorier. 
I den första kategorin förekommer förståelser av ett jämställt transportsys-
tem som handlar om tillgänglighet till transportsystemet på lika villkor. Till 
denna hör förståelser där ett jämställt transportsystem uppnås: genom ett till-
gängligt transportsystem, genom att med hjälp av transportsystemet minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till samhälleliga funktioner. I den 
andra kategorin finns en förståelse som handlar om att ett jämställt trans-
portsystem uppnås genom att främja tillväxt och regionförstoring. Av dessa 
förståelser kommer jag nedan att kommentera den förståelse som handlar 
om att transportsystemet ska främja ett visst ändamål, det vill säga tillväxt 
och regionförstoring. Eftersom det i denna förståelse finns inkluderat frågor 
rörande kvinnors ”behov” kopplade till tillgänglighet kommer på så sätt även 
övriga förståelser att delvis beröras.
 Som jag har visat har förståelsen som handlar om tillväxt och regionför-
storing en dubbel innebörd i betydelsen att ett jämställt transportsystem å 
ena sidan uppnås genom att transportsystemet ska främja tillväxt och re-
gionförstoring. Detta antas ge positiva återverkningar på jämställdheten i 

699 Om begreppet könsrelaterat våld se avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem, not 527. 
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det att kvinnor får större LA-regioner700 och därmed ökade möjligheter att 
välja arbetsplatser. Det framhålls som ett argument för att främja tillväxt och 
regionförstoring. Å andra sidan ställer regionförstoring krav på transport-
systemet, vilket får till följd att förståelsen också innebär att målet uppnås 
genom att transportsystemet underlättar kvinnors och mäns arbetspendling. 
Denna lösning menar jag ska ses som en direkt konsekvens av hur problemet 
framställs, det vill säga att det handlar om brist på tillgänglighet på lika vill-
kor. Som jag har visat fokuserar diskussionen på kvinnor i samtliga proposi-
tionstexter. Alltså uppnås målet ”ett jämställt transportsystem” när kvinnors 
LA-regioner utvidgas och genom att underlätta kvinnors arbetspendling till 
följd av regionförstoringen. 
 När man sedan övergår till att diskutera regionsförstoringens effekter 
framkommer det tydligt att denna process samtidigt befaras medföra nega-
tiva effekter för jämställdheten i meningen att kvinnor får ta större omsorgs-
ansvar för hem och barn. Detta eftersom män tenderar att resa längre vid 
regionförstoring. Uppenbart är att lösningen genererar ”nya” problem – en 
(fortsatt) ojämn fördelning av omsorgsansvaret. I och med detta uppstår det 
alltså en tydlig konflikt mellan det transportpolitiska målet ”ett jämställt 
transportsystem” och det jämställdhetspolitiska delmålet ”en jämn fördel-
ning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet”, där det senare förutsätter 
att kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet 
att ge och få omsorg på lika villkor. Detta menar jag delvis förklarar fokuse-
ringen på kvinnor i propositionstexterna. Den konflikt som uppstår bemöts 
i propositionerna genom att fokusera på kvinnors vardag. Tillgänglighet ska 
därför förstås både syfta till att ”underlätta” kvinnors arbetspendling och att 
skapa transportlösningar som underlättar vardagen för kvinnor. 
 Även om ”risker” diskuteras, att kvinnor befaras ta större ansvar för hem- 
och omsorgsarbete och att regionförstoring hittills har gynnat män, kan det 
konstateras att de antaganden som görs i propositionstexterna,701 till exempel 
att regionförstoring för kvinnors del både innebär en valfrihet med avseende 
på boende och arbete och service samt underlättar kvinnors resmönster sak-
nar stöd i forskningen. Regionförstoring som en beskrivning av en process 
förefaller i de transportpolitiska propositionerna utgöra en överordnad poli-
tisk målsättning. 

700 Beträffande begreppet ”regionförstoring” (LA-region) som en process, se avsnitt 
3.4.2.2 Problem i Moderna transporter, not 606. 

701 Se Friberg, 2006, sid. 169-194; Boverket, 2005; Gil Solá, 2013.

201



 Det kan konstateras att förståelsen om tillväxt och regionförstoring en-
tydigt bygger på manliga värderingar och erfarenhetssatser. Studier visar att 
det finns ett tydligt samband mellan inkomster, resande och pendling.702 I 
sammanhanget bör det också påpekas att detta samband finns belagt i ett 
flertal trafikmodeller samt i urbanekonomisk forskning.703 Med andra ord 
saknas det inte kunskap i detta avseende. Kvinnor har en begränsad rör-
lighet på arbetsmarknaden och kommer inte i åtnjutande av regionförsto-
ringens ”potentiella” effekter.704 Växande regionstorlek medför olika effek-
ter för kvinnors och mäns löner. Effekten för män är tre gånger större.705 
Det innebär att skillnaden i genomsnittlig lön för kvinnor och män växer 
med regionförstoring. Eftersom kvinnor återfinns inom offentliga sektorns 
arbetsmarknad (vård, omsorg och skola),706 som i huvudsak inte drivs av 
specialisering, medför det att även förutsättningarna för att arbetspendla är 
betydligt mer begränsade jämfört med mäns. Detta förklaras bland annat 
med att arbetspendling medför stora kostnader, vilket förutsätter höga löner 
för att det ska vara lönsamt eller för att hushållen ska kompenseras för de 
uppoffringar det innebär att pendla.707 Den arbetsmarknad som kvinnor be-
finner sig inom innebär att kostnaderna för arbetspendling inte kompenseras 
av högre löneinkomster. Detta betyder att kvinnor i förhållande till män inte 
har samma incitament för att arbetspendla vid regionförstoring. Inte hel-
ler för högutbildade kvinnor tycks regionförstoringen ge positiva effekter. I 
detta fall saknas det helt samband mellan regionförstoring och genomsnittlig 
lön. Det betyder att högutbildade kvinnor inte drar någon ekonomisk nytta 
av regionförstoring.708 

702 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 6.
703 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 6. Se även Boverket, 2005, där det har 

gjorts beräkningar av den ekonomiska effekten av arbetspendling för olika typ-
hushåll och beräkningar av relationen mellan restid och inkomst. Bland annat har 
restid värderats och pendlingskostnader för olika kommunikationsmedel studerats. 
Boverkets rapport, som består av tre delstudier, behandlar olika frågeställningar 
utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala, kulturella och demokratiska konsekvenser 
av att en allt större del av befolkningen tillbringar alltmer tid långt bort från sin 
bostad, till exempel om hur samhället och individen påverkas av regionförstoring 
och den ekonomiska effekten av arbetspendling för barnfamiljer samt vilken bety-
delse ökad pendling har för människors upplevelser av sin boendemiljö och en god 
bebyggd miljö, föräldrars arbetspendling ur barns perspektiv.

704 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 25. 
705 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 25. 
706 Friberg, 2006, sid. 187 ff. 
707 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 26. 
708 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 30. 
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 Således finns en påtaglig risk för att åtgärder i enlighet med målet ”ett 
jämställt transportsystem” baseras på föreställningar om kvinnors respektive 
mäns ”behov” med syftet att skapa förutsättningar för kvinnor att förena ar-
betsliv och familjeliv. Som tidigare antytts finns det en tydlig konflikt mellan 
jämställdhetspolitikens delmål ”en jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet” och det transportpolitiska målet ”ett jämställt trans-
portsystem”. I transportpolitiken behandlas konflikten genom att kvinnors 
”behov” ska tillgodoses genom en utbyggd kollektivtrafik, snabba transpor-
ter och en god tillgänglighet även under mellantrafiktid. Med andra ord att 
planeringen av transportsystemet inriktas på att tillgodose kvinnors ”behov”. 
Huruvida transportsystemet redan tillgodoser mäns ”behov”, som av allt att 
döma skiljer sig från kvinnors, är oklart. Den artikulerade förståelsen av må-
let ”ett jämställt transportsystem” menar jag inte bara riskerar att befästa 
rådande könsmönster, utan bidrar till att vidmakthålla rådande maktstruk-
tur. En lösning som i praktiken inte innebär en utökad valfrihet för kvinnor 
genom utvidgade LA-regioner utan att kvinnor fortsatt förväntas ta ett större 
omsorgsansvar än män, samtidigt som den skapar ett ekonomiskt beroende. 
 Som framgått ägnas i propositionstexterna ingen uppmärksamhet om 
mäns ”behov”, hur transportsystemet kan främja män att ta lika eller större 
del av omsorgsansvaret för hem, barn och åldrande föräldrar eller ges möjlig-
het att ge och få omsorg på lika villkor.709 Lösningen hade då kanske varit att 
bygga ut kollektivtrafiken för män på vissa sträckor och under mellantrafik-
tid, det vill säga till de områden där mäns arbetsplatser finns. På så sätt skulle 
män ges möjlighet att snabbt kunna ta sig hem vid behov, och därigenom ges 
bättre förutsättningar för att förena arbetsliv och familjeliv.710 

709 Jämför Friberg, 2006, sid. 188 ff. Friberg använder en vid definition på omsorgs-
begreppet och menar att det omfattar mer än omsorg. Det inkluderar allt som ska 
skötas och tas omhand för att inte fördärvas, således placerar hon även underhålls-
arbete av olika slag i denna kategori. Underhållsarbetet, menar hon, utförs både i 
den formella och i den informella sektorn. Hennes poäng är att omsorg, som ett 
av reproduktionens ”konkreta uttryck”, kräver fysisk närhet i betydelsen ”[…] öga 
mot öga, till exempel mellan föräldrar och barn, vårdare och patient”, se Friberg, 
2006, sid. 188. Trots att kommuners verksamheter är av reproduktionskaraktär lyfts 
inte reproduktionen fram i den kommunala planeringen, den förknippas inte med 
utveckling utan främst med kostnader, enligt Friberg. Den kommunala planeringen 
präglas inte av ett reproduktionsperspektiv, utan det perspektiv som lyfts fram och 
värderas är enligt Friberg produktionsperspektivet, vilket är inriktat på traditionell 
näringslivspolitik. 

710 Den idé som presenteras här, är ett resultat av en givande diskussion om regionför-
storing med min kollega Ana Gil Solá. Gil Solá visar i sin studie att hennes infor-
manter beroende på om de är kvinnor och män ser olika på närhet. Hennes studie 
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 Intressant är också att satsningar på kollektivtrafiken motiveras utifrån 
fördelningsmässiga skäl, nämligen i form av ”rättvisa”. Om orsakerna till 
problemet (brist på tillgänglighet) istället hade utgått från att det handlar om 
en ojämn fördelning av makt och inflytande, om ekonomisk ojämställdhet 
och om en ojämn fördelning av omsorgsansvaret skulle det kunna tänkas att 
”rättvisa” lösningar inte (endast) handlar om en distributiv fördelningspoli-
tik.711 Utifrån ett sådant synsätt drabbar till exempel samhälleliga struktur-
omvandlingar särskilt de grupper som har minst makt att påverka samhället 
och sitt eget liv. Om man istället hade utgått från social rättvisa skulle även 
lösningar som syftar till att förändra institutionella förhållanden och villkor 
kunna tänkas som med Iris Marion Youngs ord främjar möjligheten att ha 
inflytande över det man gör och över de villkor som påverkar det man gör.712 
Kort sagt menar jag att i en problemrepresentation som utgår från en ojämn 
fördelning av makt och inte som i propositionstexterna brist på ”tillgänglig-
het på lika villkor” och ”brist på kunskap i olika avseenden” hade fler lös-
ningar ansetts möjliga. 
 Förståelsen om tillväxt och regionförstoring, där en aspekt av denna byg-
ger på ett tankesätt som syftar till att underlätta för kvinnor att utöva om-
sorgsansvar, har i FRIJAS utredning uttryckts som ett ”kardinalfel”.713 I be-
tänkandet diskuteras ”jämställdhetsmärkta produkter” där det exemplifieras 
med bilar som tekniskt utformats på ett sätt som syftar till att underlätta för 
kvinnor att lämna och hämta barn vid daghem, skola, fritidshem och andra 
fritidsaktiviteter. I utredningen slås det fast att det är när ”[…] man utgår 
från det som syns i vardagen som föreställningar om kvinnliga och manliga 
genus konstrueras [min kursivering]”.714

 Enligt min bedömning utgör förståelsen ett direkt hinder för att uppnå 
såväl det transportpolitiska jämställdhetsmålet som de jämställdhetspolitiska 
målen. Det kan konstateras att jämställdhetssträvandena inom transportpo-

visar att både män och kvinnor värderar närhet mellan arbete och hem, men att 
grunderna skiljer sig åt. För kvinnor innebär närhet det som belysts ovan, att snabbt 
kunna ta sig hem om till exempel förskolan ringer och säger att barnet är sjukt, 
medan män anser att närhet är bra då de kan arbeta mer. På samma sätt menar jag 
”hastigheter” även är könade begrepp. 

711 Här avses en fördelning av materiella resurser i betydelsen ”satsningar på kollektiv-
trafiken”. Detta ska inte tolkas som att jag anser att fördelningen av materiella re-
surser är betydelselösa för jämställdheten, utan att de behöver åtföljas av ”lösningar” 
som utmanar och förändrar rådande maktstrukturer. 

712 Young, 2000, sid. 45. 
713 SOU 2002:30, sid. 16. 
714 SOU 2002:30, sid. 17. 
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litiken i problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor” blir 
underordnad den politiska målsättningen om regionförstoring för en hållbar 
regional utveckling. Trots att det finns forskning, som förvisso inte nämns i 
propositionstexterna, men som likväl visar dels att kvinnor har en begränsad 
rörlighet på arbetsmarknaden och inte kommer i åtnjutande av regionförsto-
ringens ”potentiella” effekter, dels att regionförstoring medför olika effekter 
för kvinnors och mäns löner, framhärdas konsekvent effekterna av tillväxt 
och regionförstoring som positivt för jämställdheten. 

Brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden
I denna problemrepresentation framträder flera förståelser av ett jämställt 
transportsystem. Det kan konstateras att det för samtliga förståelser är 
kunskap centralt, det vill säga att det behövs kunskap av olika slag för att 
uppnå det transportpolitiska jämställdhetsmålet. De förståelser som jag me-
nar framträder tydligast bygger på att ett jämställt transportsystem uppnås 
genom kunskap om kvinnor och män avseende värderingar och intressen, er-
farenheter och beteenden. Kunskapen förutsätts främja målet ”ett jämställt 
transportsystem”, bland annat genom att transportsystemet avspeglar kvin-
nors och mäns livsbetingelser. Därtill finns i problemrepresentationen för-
ståelser av målet som handlar om att nå kunskap genom en översyn av regler 
och förhållningssätt, genom ett jämställdhetsperspektiv i transportforskning och 
genom jämställdhetsanalyser.
 Utifrån nämnda förståelser blir innebörden av målet att ta fram kunskap 
i form av modeller, mätverktyg, statistiska uppgifter, kartläggningar, utvär-
deringar, analyser, transportforskningsperspektiv et cetera. I detta avseende 
handlar ett jämställt transportsystem om att på administrativ väg uppnå må-
let. Tydligt är att de förståelser som framträder inom ramen för problemre-
presentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden” 
är nära sammanbundna med de förståelser som finns inom problemrepre-
sentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor”. Enkelt uttryckt skapas 
tillgänglighet med hjälp av kunskap i form av administrativa verktyg. I ma-
terialet är det framför allt myndigheterna som utpekas som ansvariga för 
problemets lösning, både genom egna kunskap- och kompetenshöjningar 
och genom att ta fram det kunskapsunderlag som behövs för att tillgodose 
kvinnors och mäns transportbehov. 
 En risk med dessa förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” me-
nar jag är att kunskapen som ska tas fram blir själva målet. Så som problemet 
framställs i materialet, att problemet handlar om brist på kunskap, legiti-
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meras således ”lösningar” som innebär att inget görs, eftersom det saknas 
kunskap för att vidta konkreta åtgärder. Tvärtemot de i propositionstexterna 
framförda omständigheterna menar jag att det finns en stor mängd forskning 
utifrån svenska förhållanden som behandlar kvinnors och mäns arbetsresor, 
regionförstoring och dess effekter, men även beräkningsmodeller avseende 
sambandet mellan inkomster, resande och pendling, behov, trygghetsas-
pekter i transportsystemet och den fysiska miljön, erfarenheter, resmönster, 
intressen et cetera. I propositionstexterna synliggörs däremot endast delar av 
denna forskning. 
 När makt artikuleras i diskussioner om målet ”ett jämställt transport-
system” tenderar de att handla om beskrivningar av metoder och strategier: 
en jämn könsrepresentation och jämställdhetsintegrering. En jämn köns-
representation eller närmare bestämt en ökad kvinnorepresentation måste 
därför motiveras utifrån argument kopplade till resurs, intresse och rättvisa. 
Otvetydigt är också att det sätts stor tilltro till jämställdhetsintegrering som 
”lösningen” på samtliga problemrepresentationer. 
 Den mening och det innehåll som ges målet ”ett jämställt transportsys-
tem” kan enligt min tolkning sammanfattas på följande sätt: 

Transportsystemet ska utformas på ett sätt som utgår från kvinnors 
perspektiv genom att bland annat spegla livsbetingelserna och genom 
att skapa transportlösningar som underlättar omsorgsansvaret, särskilt 
gäller det vid arbetspendling till följd av regionförstoring (=lika vill-
kor/likvärdigt svara mot transportbehov). Transportsystemet ska sam-
tidigt främja denna process så att kvinnor i större utsträckning har 
möjligheter att välja arbete. Den konkreta åtgärden, varigenom målet 
ska genomdrivas och uppnås med hjälp av, är genom att ta fram kun-
skap om kvinnors livsbetingelser. Särskilt ansvariga för denna uppgift 
är myndigheterna. Kunskapen ska genomsyra hela transportsektorn, 
vilket på sikt kommer att innebära en förändring. Transportsystemet 
blir jämställt genom en ökad kvinnorepresentation, där de frågor som 
kvinnor främst ska påverka och deras värderingar ska tillmätas samma 
vikt, rör (utbyggd) kollektivtrafik och trygghet i trafik- och stadsmiljö-
er. Mäns användning av transportsystemet, liksom möjligheter att på-
verka transportsystemet i andra än kollektivtrafik- och trygghetsfrågor, 
ska vara oförändrade (=samma möjligheter att påverka och värderingar 
skall tillmätas samma vikt). 
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Beträffande den kritiska analysen av hur ett jämställt transportsystem omta-
las och förstås i texterna kommer jag att återkomma till i kapitel 8. I studiens 
tredje del avser jag däremot att utgå från de i propositionstexterna uttryckta 
jämställdhetssträvandena på transportområdet. Det betyder att jag vid urva-
let av lagar och lagrum dels utgår från de områden som utpekas som centrala 
för transportpolitisk måluppfyllelse, det vill säga kollektivtrafik, fysisk plane-
ring och styrning av myndigheter, dels att de förståelser som har redovisats 
i detta kapitel kommer att ligga till grund för mitt sökande efter regler som 
svarar mot dessa utpekade problem och lösningar. Det är ett välgrundat an-
tagande att man bör kunna förvänta sig att de uttryckta ambitionerna är 
allvarligt menade i det att de fullföljs i lagar och styrdokument inom nämnda 
områden. 
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DEL 3

Jämställdhet i den rättsliga 
regleringen inom tre områden 

som i de transportpolitiska 
propositionerna utpekas som 
centrala för transportpolitisk 

måluppfyllelse
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4. Kollektivtrafik

4.1 Inledning

I föregående kapitel undersöktes hur det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem ges mening och innehåll genom att studera pro-
blemrepresentationer i tre propositionstexter.715 Resultatet från denna under-
sökning visade att tre övergripande problemrepresentationer dominerar i de 
transportpolitiska propositionerna: ”brist på en jämn representation”, ”brist 
på tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”. I detta kapitel kommer jag att studera om kollektivtrafik-
lagen, som ett av de områden som lyfts fram som centralt för att kunna nå 
målet, svarar mot ovannämnda problemrepresentationer. Eftersom kollek-
tivtrafiken ses som ett medel för att tillgodose främst kvinnors transportbe-
hov, och därigenom antas främja målet om ett jämställt transportsystem, kan 
det förväntas att jämställdhetsperspektivet avspeglas i kollektivtrafiklagen. 
 Kollektivtrafiklagen undersöks utifrån två frågeställningar och med hjälp 
av två olika metoder, där övergången till den andra frågeställningen och 
metoden markeras i rubriksättningen. I den första delen, avsnitt 4.3, under-
söks frågeställningen om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. Jämställdhetsperspektiv står här som en sam-
manfattande beteckning av jämställdhet i en vidare betydelse, i vilken ingår 
de olika förståelserna av det transportpolitiska målet ”ett jämställt trans-
portsystem” och de generella jämställdhetspolitiska målen.716 Det rättsliga 

715 Här åsyftas propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
(Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för framtidens 
resor och transporter (Prop. 2008/09:93), se kapitel 3. 

716 Med ”jämställdhetsperspektiv” i en vidare betydelse avses förutom de olika för-
ståelserna av ett jämställt transportsystem även de jämställdhetspolitiska målen 
beskrivna i propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jäm-
ställdhetspolitiken (Prop. 2005/06:155). De olika förståelserna av ett ”jämställt trans-
portsystem” menar jag i sammanhanget utgör specifika sätt att förstå jämställdhet 
kopplat till transportsystemet, resor och transporter. I den fortsatta framställningen 
använder jag ”jämställdhetsperspektiv” i den betydelse som beskrivits ovan. I detta 
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materialet undersöks med hjälp av en genusrättsvetenskaplig metodram, så 
som den har beskrivits under avsnitt 2.2.2 och som nämnts består av rätts-
vetenskapliga metoder och tekniker. Centralt i metoden är den teleologiska 
lagtolkningen, som innebär att med hjälp av förarbeten717 undersöka om 
jämställdhetsperspektivet ingår i lagens ändamål. Mitt syfte med undersök-
ningen är inte att utreda gällande rätt på området, utan förarbetena förutsätts 
innehålla information om huruvida kollektivtrafiklagstiftningen inkluderar 
ett jämställdhetsperspektiv.718 Som nämndes i metod- och materialavsnitten 
vill jag återigen poängtera att jag varken utgår från att rätten och rättsregler 
är något på förhand givet, utan ständigt är i förändring och ges mening och 
innehåll genom tolkning. 
 I den andra delen av undersökningen, avsnitt 4.4, undersöks frågeställ-
ningen om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställd-
hetsperspektiv i kollektivtrafiklagen. Denna undersökning görs med hjälp 
av rättssociologiska analysverktyg som jag har beskrivit under metodavsnitt 
2.2.3. Med hjälp av verktygen undersöker och kategoriserar jag regler som 
anger vad som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv (vad-regler), 
regler som synliggör vem som antingen med stöd av lagen eller genom an-
visningar i lagen ska agera (vem-regler) samt regler som anger hur ärendet 
och processer ska beredas eller hanteras innan beslut fattas (hur-regler). Min 
utgångspunkt är som nämnts att en rättslig konstruktion som främjar ett 
jämställdhetsperspektiv kräver precision i jämställdhetsstyrningen, vilken 
anses föreligga när varje konkret handlingsdirektiv (vad-regler) åtföljs av 
vem-regler och hur-regler. De regler som undersöks med analysverktygen 
är regler som rör utformning och innehåll i regionala trafikförsörjningspro-
gram. Förutom att undersöka precisionen i jämställdhetsstyrningen har ana-
lysverktygen även fått strukturera dispositionen. 
 Kapitlet kommer att disponeras på följande sätt: inledningsvis i avsnitt 
4.2 finns en allmän del som syftar till att ge en bakgrund till kollektivtra-
fiklagstiftningens utformning och innehåll. I anslutning till den redogör jag 
även kort för kopplingen mellan kollektivtrafiken och det transportpolitiska 

kapitel behandlas de specifika förståelserna av ett ”jämställt transportsystem” sär-
skilt under avsnitten 4.3.1.1 Avseende en jämn representation mellan kvinnor och 
män, 4.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor och 4.3.1.3 Avseende kunskap om 
kvinnors och mäns livsbetingelser, det vill säga när jag undersöker om kollektivtra-
fiklagstiftningen svarar mot problemrepresentationerna. 

717 Se avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
avseende vad som inkluderas i förarbeten. 

718 Andersson, 2004, sid. 45.
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jämställdhetsmålet så som det uttrycks i propositionstexterna. I avsnitt 4.3 
undersöker jag på en översiktlig nivå om och hur ett jämställdhetsperspektiv 
avspeglas i kollektivtrafiklagstiftningen. I efterföljande avsnitt 4.3.1 undersö-
ker jag premisserna för planering av det offentliga rummet, och fokuserar i 
avsnitt 4.3.1.1–4.3.1.3 särskilt på om kollektivtrafiklagstiftningen motsvarar 
de problemrepresentationer som nämndes inledningsvis. Det innebär att 
jag undersöker om det finns specifika krav på en jämn representation, krav 
på att jämställdhetsperspektivet beaktas i tillgänglighetsfrågor och slutligen 
krav på kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser. I propositionen till 
lagstiftningen uttalas vissa beslut vara av strategisk natur för den långsiktiga 
planeringen. Vad som menas med strategiska beslut och syftena med regio-
nala trafikförsörjningsprogram behandlas under avsnitt 4.3.2. De regler på 
vilka de strategiska besluten fattas med stöd av, undersöks i avsnitt 4.3.2.1. 
I avsnitt 4.3.3 undersöks lagstiftningens krav på kollektivtrafikföretag. Där-
efter undersöker jag avsnitt i 4.3.4 om tillsynsbestämmelserna inkluderar ett 
jämställdhetsperspektiv. Första delen av kapitlet avslutas med sammanfat-
tande kommentarer under avsnitt 4.3.5. 
 Under avsnitt 4.4 undersöks frågeställningen om den rättsliga konstruk-
tionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv med hjälp av rätts-
sociologiska analysverktyg, vilka sorteras under följande tre avsnitt, 4.4.1–
4.4.3. Denna undersökning avslutas med sammanfattande kommentarer 
under avsnitt 4.4.4. Det samlade resultatet av undersökningen i detta kapitel 
kommer att ligga till grund för en sammanfattande och avslutande analys 
utifrån avhandlingens teoriram i kapitel 8. 

4.2 Allmänt om kollektivtrafiklagstiftningen

Som nämndes i det inledande avsnittet ges nedan en allmän bakgrund till 
den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft den 1 januari 2012. Före 
lagens ikraftträdande har den lokala och regionala kollektivtrafiken sedan 
1970-talet reglerats genom den så kallade huvudmannareformen, det vill säga 
lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Med 
begreppet lokal och regional kollektivtrafik avses den trafik som sträcker sig 
inom en kommun respektive mellan kommuner inom samma län.719 Denna 

719 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
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kollektivtrafik domineras av resor till och från arbete och skola och kortare 
resor till fritidsaktiviteter och service, det vill säga den typ av resor som i 
propositionen benämns som vardagsresande.720 
 Som jag har visat i kapitel 3 uttalas i propositionstexterna721 att det finns 
en koppling mellan ett jämställt transportsystem och (lokal och regional) 
kollektivtrafik. Det framgår tydligt att kollektivtrafiken uppfattas spela en 
central roll för att tillgodose främst kvinnors transportbehov och för att 
skapa lika villkor mellan kvinnor och män på transportområdet. Detta sker 
genom tillgänglighet till transportsystemet, som för kvinnors del associeras 
med en utbyggd kollektivtrafik. I enlighet med de transportpolitiska målen 
har regeringen inrättat ett antal nya trafikslagsövergripande transportmyn-
digheter722 och genom kollektivtrafiklagen ett flertal regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Kollektivtrafiklagen har stor betydelse för kollektivtrafikens 
framtida utformning, förvaltning och utveckling eftersom den reglerar orga-
niseringen av regionala kollektivtrafikmyndigheter och dess ansvar, uppgifter 
och befogenheter samt allmänna krav som lagen ställer på kollektivtrafikfö-
retag. Mot denna bakgrund finns det därför anledning att förvänta sig att 
jämställdhetsperspektivet avspeglas i den nya kollektivtrafiklagen.
 Fram till och med 2011 organiserades trafiken av de kommunala aktö-
rerna, som kallades trafikhuvudmän, och ibland även länstrafikbolag. Ansva-
ret baserades på uppfattningen att kollektivtrafiken är en sak för offentliga 
aktörer att sköta.723 Med den nya kollektivtrafiklagstiftningen tycker jag mig 
se en förskjutning avseende synen på var ansvaret för kollektivtrafiken ska 
ligga.724 I propositionen till nuvarande kollektivtrafiklag påpekas att rese-
närerna tidigare har haft begränsade möjligheter att välja lokal och regional 
kollektivtrafik etablerad i annan form än den som trafikhuvudmännen har 
bestämt.725 Det är också denna ordning som lagen avser att förändra, det vill 
säga att utbudet av lokal och regional kollektivtrafik bestäms av trafikhu-
vudmän. Med den nya kollektivtrafiklagen betonas resenärernas behov och 
valfrihet när kollektivtrafiktjänster utformas, vilka anses bäst tillgodoses på 

720 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
721 Här åsyftas propositionerna som undersöktes i kapitel 3.
722 Dir. 2008:90. Den rättsliga styrningen av transportmyndigheterna undersöks i ka-

pitel 7. 
723 Prop. 1977/78:92. 
724 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
725 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
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en konkurrensutsatt marknad.726 Med valfrihet avses att lagstiftningen ska ge 
förutsättningar för resenärer att välja kollektivtrafik.727 
 Ett grundläggande syfte med en ny sammanhållen nationell kollektiv-
trafiklag är att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen så att den bättre 
svarar mot de transportpolitiska målen och principerna samt att anpassa 
den till EU:s nya regelverk på området.728 I propositionen hävdas den ti-
digare kollektivtrafiklagstiftningen vara ”[…] i vissa stycken otidsenlig och 
inte tillräckligt väl anpassad till dagens situation och framtida behov”.729 
För att uppnå transportpolitikens mål och principer uttrycks i förarbetena 
att kollektivtrafiken behöver anpassas till de förändringar som äger rum i 
samhället.730 Som exempel på förändringar som påverkar kollektivtrafiken 
lyfts klimatutmaningen fram, vilken antas öka efterfrågan på effektiva kol-
lektivtrafiklösningar. Ett ökat kollektivt resande anses kräva en ny och tra-
fikslagsövergripande samordning av kollektivtrafiken. Det understryks att 
lagstiftningen behöver tillgodose resenärernas behov av tillgänglighet. För 
kollektivtrafikens del innebär det att sätta resenären i centrum när kollektiv-
trafiktjänster utformas och genom att hänsyn tas till samhällets krav på ett 
effektivt utnyttjande av resurserna. Enligt min tolkning tycks ”effektivt” i 
kollektivtrafiklagens mening vara liktydigt med att tillträdet till kollektivtra-
fikmarknaden är öppet för alla som har grundläggande verksamhetstillstånd. 
En öppen marknad antas nämligen indirekt gynna resenärerna. 
 I propositionen hänvisas till EU:s kollektivtrafikförordning, som trädde i 
kraft i slutet av 2009.731 EU:s kollektivtrafikförordning anses innehålla ”mo-
derna” regler för myndigheternas agerande på kollektivtrafikområdet. Med 
”moderna” förstås att ”[…] avtal om kollektivtrafik ska tilldelas på grundval 
av öppna och rättvisa konkurrensutsatta anbudsförfaranden, när inte sär-
skilda förutsättningar för direkttilldelning föreligger”.732 Med undantag från 

726 Prop. 2009/10:200, sid. 1.
727 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
728 Prop. 2009/10:200, sid. 1.
729 Prop. 2009/10:200, sid. 36. I september 2010 beslutade bransch- och intresseor-

ganisationerna Svensk kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR), 
Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet samt Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) om ett gemensamt mål, att till 2020 fördubbla kol-
lektivtrafikens marknadsandel. 

730 Prop. 2009/10:200, sid. 39.
731 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 

2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

732 Prop. 2009/10:200, sid. 39.
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den kollektivtrafik som bedrivs på grundval av historiskt intresse eller har 
turistvärde, är EU:s kollektivtrafikförordning tillämplig på nationell och in-
ternationell kollektivtrafik på järnväg och andra spårburna transportsätt och 
på väg. Av förarbetena framgår att medlemsstaterna får välja om de önskar 
tillämpa förordningen även på kollektivtrafik på inre vattenvägar och na-
tionella marina vatten. Kollektivtrafiklagen kompletterar i vissa delar EU:s 
kollektivtrafikförordning. I den mån en konflikt uppstår mellan nationell 
kollektivtrafiklagstiftning och EU:s kollektivtrafikförordning har däremot 
den senare företräde. 
 Kortfattat reglerar EU:s kollektivtrafikförordning hur behöriga myn-
digheter genom tillskott av offentliga medel kan agera på marknaden för 
kollektivtrafik utan att komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. Detta 
framgår av bestämmelsen i 1 kap. 2 § kollektivtrafiklagen. Med behöriga av-
ses i EU:s kollektivtrafikförordning ett offentligt organ med befogenhet att 
ingripa på kollektivtrafikmarknaden inom ett givet geografiskt område.733 
EU:s kollektivtrafikförordning blir i praktiken aktuell när en behörig myn-
dighet avser att ingripa på området för kollektivtrafik för att se till att det 
tillhandahålls kollektivtrafiktjänster som bland annat är tätare, säkrare, av 
bättre kvalitet eller billigare än den fria marknaden skulle kunna erbjuda. I 
den nationella lagstiftningen tolkas EU:s kollektivtrafikförordning syfta till 
att fastställa ramarna för de behöriga myndigheternas beviljande av ensam-
rätter och ersättning för fullgörande av allmän trafikplikt.734 I linje med detta 
synsätt anses den nationella kollektivtrafiklagstiftningen vara viktig eftersom 
myndighetsåtgärder befaras riskera att snedvrida handeln och konkurrensen 
mellan medlemsstaterna och mellan kollektivtrafikföretag. Den nationella 
kollektivtrafiklagstiftningen och dess utformning menar jag måste ses mot 
bakgrund av EU:s kollektivtrafikförordning.735 

733 Se artikel 2 b) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av 
den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg om upphävande av rå-
dets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70.

734 Prop. 2009/10:200, sid. 28. 
735 Prop. 2009/10:200, sid. 40-41.
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4.3 Jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen 

Kollektivtrafiklagen är uppdelad i sex kapitel. Lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om definitioner, hur ansvaret för kollektivtrafiken inom ett län 
ska organiseras, den regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar och upp-
gifter, bestämmelser rörande befogenheter för behöriga myndigheter enligt 
EU:s kollektivtrafikförordning, krav på kollektivtrafikföretag och slutligen 
bestämmelser om tillsyn och överklagande. 
 Det offentliga ansvaret för kollektivtrafiken är tänkt att handhas av de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. De regionala kollektivtrafikmyndig-
heternas obligatoriska uppgift fastslås i propositionen vara att fatta strate-
giska beslut i form av bland annat trafikförsörjningsprogram.736 Kortfattat 
ska programmen beskriva det behov av kollektivtrafik som finns i länet.737 
Med den nya lagstiftningen, vilken anses vara mer tydlig i roll- och ansvars-
fördelning, antas regionala kollektivtrafikmyndigheter i länet få bättre för-
utsättningar att agera effektivt.738 Med effektiv förstås bland annat en bättre 
samordning med annan samhällsplanering och att de administrativa hindren 
för etablering av trafik över länsgränser undanröjs. 
 Strategiska beslut som tidigare beslutades av länstrafikbolag beslutas idag i 
förvaltningsform. Att besluten fattas i förvaltningsform poängteras bidra till 
en ökad insyn, samt att de är överklagbara. Som nämnts antas resenärerna 
gynnas genom att kollektivtrafiken konkurrensutsätts. Jämställdhet nämns 
inte i lagtexten, och på vilket sätt jämställdhet gynnas av att kollektivtrafiken 
konkurrensutsätts utvecklas inte i propositionen.
 I propositionen framhålls att kollektivtrafiklagstiftningen har anpassats 
till samhällsutvecklingen, där bland annat vardagsresandet förändrats och 
blivit mer länsöverskridande. De kommersiella kollektivtrafikföretagen lyfts 
fram som en resurs, vilket framgår av uttalandet nedan: 

När kommunpolitiker tar ställning till vilken kollektivtrafik de önskar ha 
för att uppnå olika samhällsmål – och när de beslutar om vilka medel de 
ska använda för att åstadkomma denna kollektivrafik – är det sällan de tar 

736 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
737 Trafikförsörjningsprogram motsvarar tidigare trafikförsörjningsplan enligt 6 § i lag 

(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, men kraven på vad den ska 
innehålla skiljer sig åt. 

738 Prop. 2009/10:200, sid. 1. 
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ställning till vad de kommersiella kollektivtrafikföretagen kan bidra med [min 
kursivering].739 

Därutöver framgår av propositionen att kollektivtrafiken inte längre uppfat-
tas vara endast ett transportpolitiskt verktyg utan även utgör en omfattande 
näringsverksamhet.740 I enlighet med denna syn ska kollektivtrafiklagstift-
ningen utformas på ett sätt som gynnar näringslivet. I propositionen ut-
trycks detta enligt följande. 

[…] kollektivtrafiken [bör] ges det regelverk som är nödvändigt för att företag 
i sektorn ska kunna leva, verka och utvecklas av egen drivkraft. Därmed skapas 
förutsättningar för fler jobb i fler växande företag [min anmärkning].741

I linje med synsättet ovan, i vilket kollektivtrafiken ses som en näring, har 
skadlighetsprövningen för kollektivtrafik på väg tagits bort i nuvarande lag-
stiftning.742 Enligt motiven anses skadlighetsprövningen ha hindrat kom-
mersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik inom lä-
nen. Vidare anförs att en sådan prövning saknar motsvarighet inom övriga 
trafikslag.743 Genom slopandet av skadlighetsprövningen är det numera möj-

739 Prop. 2009/10:200, sid. 37.
740 Prop. 2009/10:200, sid. 40. Det anges i propositionen att lokal och regional kol-

lektivtrafik omsätter 30 miljarder kronor årligen, varav hälften av dessa finansieras 
med allmänna medel. För att få en uppfattning om storleken kan det jämföras med 
statens budget för budgetåret 2013. I den senaste budgetpropositionen finns förslag 
till utgifter som omfattar 27 utgiftsområden. Till exempel budgeteras för utgiftsom-
råde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 62,2 miljarder, utgiftsområde 22 Kom-
munikationer 44,6 miljarder, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
57,1 miljarder et cetera. Se Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 
2013, finansplan och skattefrågor (Prop. 2012/13:1, sid. 4-5). 

741 Prop. 2009/10:200, sid. 40. 
742 Den tidigare skadlighetsprövningen enligt yrkestrafiklag (1998:490), som numera 

har ersatts av yrkestrafiklag (2012:2010), var unik för kollektivtrafik på väg och sak-
nade motsvarighet inom de övriga trafikslagen. Förenklat innebar prövningen att 
Transportstyrelsen utifrån sökandes underlag, det vill säga tidtabell med på- och 
avstigningsorter samt vilka veckodagar trafiken skulle komma att utföras, hade att 
bevilja eller avslå ansökan om linjetrafiktillstånd. Vidare innebar prövningen att be-
döma om den tilltänkta busslinjen kunde antas komma att skada förutsättningarna 
för en trafikhuvudman att driva linje- eller järnvägstrafik som denna hade rätt att 
bedriva inom länet. I så fall skulle Transportstyrelsen avslå ansökan om linjetrafik-
tillstånd. Om ansökan om linjetrafiktillstånd avslogs fick beslutet överklagas till 
regeringen, se Prop. 2009/10:200, sid. 38. 

743 I propositionen argumenteras för att det saknas skäl för att upprätthålla formella 
tillträdesbegränsningar som syftar till att ge eller upprätthålla exklusiva rättigheter 
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ligt för kommersiella bussföretag att starta trafik var som helst. Emellertid 
understryks vikten av att formerna för etablering och tillhandahållande av 
kollektivtrafik utvecklas och preciseras, så att marknadsvillkoren är kända för 
alla aktörer.744 Förutsatt att aktörerna har sådana grundläggande tillstånd för 
verksamheten som krävs, poängteras i propositionen att det för första gången 
införts generella krav på alla kollektivtrafikföretag. Till de generella kraven 
återkommer jag under avsnitt 4.3.3. 

4.3.1 Premisser för planering av det offentliga rummet

Det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem har inte fått 
explicit uttryck i lagen.745 I förarbetena ägnas däremot ett helt avsnitt åt en 
deskriptiv redovisning av transportpolitikens övergripande mål, funktions-
målet Tillgänglighet under vilket jämställdhet sorterar, och hänsynsmålet Sä-
kerhet, miljö och hälsa.746 Ett jämställt transportsystem nämns endast i sam-
band med att funktionsmålet återges.747 Kollektivtrafiken anses utgöra ett 
viktigt medel som på flera olika sätt bedöms bidra till att uppnå de transport-
politiska målen, och därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i 
hela landet. Trots att det i förarbetena hävdas att förslagen och bedömning-
arna i propositionen utgår från de mål och de preciseringar av målen som 
riksdagen har beslutat ska gälla för transportpolitiken, behandlas målet om 
ett jämställt transportsystem mycket sparsamt.748 

för kollektivtrafik på väg. Bland annat framhålls att kollektivtrafik till sjöss och 
i luften sedan början av 1990-talet är öppen för alla företag utan särskilda tillträ-
deshinder, samt att etableringsmöjligheterna på järnväg för persontrafik som stegvis 
skett, genom tågplanen med början i december 2011 innebär att järnvägsföretag kan 
konkurrera om all tillgänglig spårkapacitet. Prop. 2009/10:200, sid. 38. 

744 Prop. 2009/10:200, sid. 39-40. Det bör påpekas att regler om etablering av kollek-
tivtrafik för kommersiella företag skiljer sig åt beroende på trafikslag. För etablering 
av näringsverksamhet, för persontrafik på järnväg, se bestämmelser i järnvägslagen 
(2004:519), för tunnelbana och spårväg, se lagen (1990:1157) om säkerhet vid tun-
nelbana och spårväg, för sjötransport, se Rådets förordning (EEG) 3577/92 om till-
lämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransport inom 
medlemsstaterna, och för luftfart finns grundläggande bestämmelser i Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för 
tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen. 

745 Det bör påpekas att transportpolitiska mål inte nämns alls i lagtexten. 
746 Se Prop. 2009/10:200, kapitel 4.5. 
747 Se Prop. 2009/10:200, sid. 34, och sid. 101.
748 Prop. 2009/10:200, sid. 34. 
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 Enligt min tolkning förefaller kollektivtrafiken inte kopplas ihop med 
målet om ett jämställt transportsystem. I förarbetena märks det särskilt tyd-
ligt när man redogör för vilka av funktionsmålets sju preciseringar som anses 
beröra kollektivtrafiken.749 Preciseringen, förutsättningar för att välja kollek-
tivtrafik, gång och cykel förbättras bedöms ha särskild relevans i fråga om hur 
kollektivtrafiken kan bidra till att uppfylla transportpolitikens mål.750 Vidare 
nämns följande preciseringar: att medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet, att tillgängligheten förbättras inom 
och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder samt att transportsys-
temet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning. 
Precisering för ett jämställt transportsystem, att arbetsformerna, genomför-
andet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle, 
som uttrycks i nuvarande proposition Mål för framtidens resor och transporter, 
nämns inte alls i förarbetena till kollektivtrafiklagen.751 
 Avseende kollektivtrafikens koppling till transportpolitikens hänsynsmål 
Säkerhet, miljö och hälsa framhålls att kollektivtrafiken bör utformas på ett 
sätt där hänsyn tas till miljö-, hälso- och säkerhetsmässiga aspekter, samt 
att det är angeläget att transportpolitiken och transportsystemet utformas 
så att resebehov och transportbehov hos befolkningen kan tillgodoses på ett 
sätt som stimulerar till goda förutsättningar för klimat- och energieffektivare 
samt säkrare lösningar.752 En väl fungerande kollektivtrafik antas medföra en 
överflyttning från privatbilismen till kollektivtrafiken, vilket i sin tur bedöms 
bidra till att negativa effekter av personresandet kan minska.753 Emellertid 
utvecklas inte närmare vad som menas med negativa effekter, eller på vilket 
sätt en sådan överflyttning kan komma att påverka kvinnors och mäns resor 
och transporter. 

749 Se avsnitt 3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet ”ett jämställt transportsystem” där 
jag redogör för nuvarande transportpolitiska mål och preciseringar inom priorite-
rade områden. 

750 Prop. 2009/10:200, sid. 34.
751 Prop. 2009/10:200, sid. 35. Jag tolkar detta som att kollektivtrafiken inte anses 

kunna bidra till att uppfylla övriga tre preciseringar som gäller för funktionsmålet 
Tillgänglighet, det vill säga ”att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och 
stärker den internationella konkurrenskraften”, ”att arbetsformerna, genomföran-
det och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle”, och 
”att barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och 
vistas i trafikmiljöer ökar” eller bedöms ha relevans i kollektivtrafiken.

752 Prop. 2009/10:200, sid. 35.
753 Prop. 2009/10:200, sid. 35.
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 I förarbetena förstås utifrån de transportpolitiska målen planering av det 
offentliga rummet syfta till att skapa en god tillgänglighet för människor 
med hjälp av kollektivtrafiken.754 Det betyder att ge goda förutsättningar för 
att underlätta vardagen och ta till vara på utvecklingskraften i hela landet. 
Förutsättningar skapas i propositionen genom att planeringen av kollektiv-
trafiken utgår från ett visst perspektiv. Det perspektiv som åsyftas framgår av 
uttalandet nedan: 

För att detta ska fungera behöver planeringen utgå från resenärers och transport-
köpares olika behov och förutsättningar, dvs. från ett användarperspektiv.755

I propositionenn innebär ett användarperspektiv följande:

[…] ett reellt utbud av konkurrenskraftiga, klimateffektiva och säkra 
transportalternativ.756

I min tolkning av propositionen framtonar ett instrumentellt synsätt på 
användarnas ”behov” av kollektivtrafiken. Med instrumentell menar jag en 
planering av kollektivtrafiken som ensidigt fokuserar på människors resande 
utifrån en förflyttning mellan punkt A och punkt B, och att detta kräver ett 
stort utbud av kollektivtrafiktjänster och framför allt snabba (och säkra) för-
flyttningar. I propositionen uttrycks det i termer av ett ”synsätt” som bygger 
på hur ”[…] hela resan eller transporten kan bli så bra som möjligt ur såväl 
effektivitets- som hållbarhetsperspektiv.”757 De regionala kollektivtrafikmyn-
digheternas uppgift och funktion och hur ansvaret för ett användarperspek-
tiv bäst tillgodoses, samt kollektivtrafikens framtida utveckling framgår av 
citatet nedan: 

På en väl fungerande marknad leder konkurrens till snabb förnyelse, prispress 
och att samhällets resurser används på ett effektivt sätt.758 

754 Offentligt rum används här för att beskriva geografiska områden, utrymmen i be-
byggelse inomhus eller utomhus dit allmänheten har tillträde, till exempel stad, 
landsbygd, gator, torg, parker et cetera, se avsnitt 2.1.1 Ett kritiskt perspektiv. Det 
ska inte sammanblandas med begreppen ”allmän plats” och ”offentlig plats”, se 
ordningslag (1993:1617). 

755 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
756 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
757 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
758 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
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Det är alltså inte resenärernas vardag som står i fokus för den rättsliga regle-
ringen av kollektivtrafiken utan sättet det görs på, vilket indirekt antas un-
derlätta vardagen för människor i allmänhet. På vilket sätt kollektivtrafiken 
konkretiserat kan medverka till en god tillgänglighet behandlas under avsnitt 
4.3.1.2.
 Ytterligare premisser för planering av det offentliga rummet är de bestäm-
melser som rör dels förhållandet mellan den nationella kollektivtrafiklag-
stiftningen och gemenskapsrätten, dels innebörden av begreppet ”allmän 
trafikplikt”. Enligt bestämmelsen 3 kap. 1 § första stycket utpekas den regio-
nala kollektivtrafikmyndigheten som behörig lokal myndighet enligt EU:s 
kollektivtrafikförordning. Det betyder att myndigheten ska fatta beslut om 
allmän trafikplikt inom länet. Begreppet ”allmän trafikplikt” definieras som 
”[…] krav som en behörig myndighet definierar eller fastställer för att sör-
ja för kollektivtrafik av allmänt intresse, som ett kollektivtrafikföretag inte 
skulle ha något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersätt-
ning, eller åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor”.759 
Paragrafen innebär att myndigheten avgör omfattningen av den trafik som 
blir föremål för ett beslut om allmän trafikplikt. 
 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten kan med stöd av bestämmel-
sen i 3 kap. 2 § överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett 
aktiebolag. I författningskommentaren påpekas att regleringen i paragrafen 
är uttömmande. Det innebär att uppgifter av mer strategisk karaktär, såsom 
att besluta om allmän trafikplikt, det vill säga krav som myndigheten ”defi-
nierar eller fastställer för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse” eller 
att utforma regionala trafikförsörjningsprogram, inte är möjliga att över-
lämna till ett aktiebolag. Förbudet mot att överlämna beslutet om allmän 
trafikplikt utesluter inte, enligt författningskommentaren till bestämmelsen 
(3 kap. 2 §), att myndigheten överlåter åt en kommun eller ett aktiebolag att i 
kravspecifikation eller förfrågningsunderlag precisera kraven i den allmänna 
trafikplikten eller förhandla med anbudsgivarna om detaljerna i avtalet.760 
En förutsättning är dock att preciseringarna eller utformningen av detaljerna 
påverkar den tilltänkta karaktären av regional trafik. I kollektivtrafiksam-

759 Prop. 2009/10:200, sid. 69. I propositionen understryks att det inte är tillräckligt 
att beslutet manifesteras i ett upphandlingsavtal. Beslut kan överklagas av den som 
är berörd av beslutet. Kretsen för klagoberättigade anges närmare i 6 kap. 2 §. Att 
klagoberättigade anges i lagen innebär att bestämmelsen har företräde framför den 
allmänna regeln om klagorätt i 22 § förvaltningslagen. 

760 Prop. 2009/10:200, sid. 119-120.
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manhang menar jag det hade varit möjligt att i enlighet med de uttryckta 
ambitionerna i propositionstexterna använda sig av lag (2007:1091) om of-
fentlig upphandling för att främja målet om ett jämställt transportsystem.
 I bestämmelsen 3 kap 3 § föreskrivs att ett avtal om allmän trafik som in-
gås av en regional kollektivtrafikmyndighet eller av den till vilken befogenhet 
överlämnats ska grunda sig på ett beslut om allmän trafikplikt. Syftet med 
bestämmelsen är att förhindra att myndigheten, aktiebolaget eller kommu-
nen ska kunna avtala någon trafik eller bedriva den i egen regi utan att dess 
laglighet (beslutet om allmän trafikplikt) kan prövas av domstol.761 Därutö-
ver stadgas i 4 § samma kapitel ett förbud mot ensamrätt. Det innebär att 
ensamrätt inte får medges som motprestation för fullgörande av allmän tra-
fikplikt. Skälen till ett uttryckligt förbud motiveras av en otydlighet i artikel 
3.1 i EU:s kollektivtrafikordning, som i propositionen uttrycks lämna öppet 
för en behörig myndighet att tillerkänna ett kollektivtrafikföretag ensamrätt 
som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt.762 Något krav på att 
de behöriga myndigheterna ska kunna välja att låta ensamrätt utgå som ved-
erlag i förordningen finns inte, enligt regeringens uppfattning.763

761 Kravet på att ett nytt beslut om allmän trafikplikt ska fattas gäller förutom avtal 
som förlängs på oförändrade grunder avtal som ingås för en ny avtalsperiod, med 
ändrade villkor vilka ryms av en tidigare beslutad trafikplikt. Detsamma gäller avtal 
som ingås med en ny leverantör och som omfattas inom en tidigare beslutad trafik-
plikt. Prop. 2009/10:200, sid. 120.

762 EU:s kollektivtrafikförordning stadgar att ”när en behörig myndighet beslutar att 
bevilja ett företag som den själv valt ensamrätt och/eller någon typ av ersättning 
som motprestation för fullgörande av allmän trafikplikt ska detta ske inom ramen 
för ett avtal om allmän trafik” (art. 3.1). Enligt min uppfattning är det osäkert om 
förbudet i kollektivtrafiklagen verkligen behövs uttryckas explicit eftersom begrep-
pet ”ensamrätt” definieras som ”ett kollektivtrafikföretags rätt att bedriva viss kol-
lektivtrafik på en sträcka, inom ett nät eller inom ett visst område utan att andra 
sådana företag ha en sådan rätt” (art. 2f ) , och där ersättning för allmän trafik avser 
”varje förmån, särskilt ekonomisk, som en behörig myndighet direkt eller indirekt 
ger med hjälp av offentliga medel under den period den allmänna trafikplikten 
genomförs eller i anslutning till denna period” (art. 2g). Förbudet mot ensamrätt 
som vederlag borde rimligen falla under definitionen, det vill säga att ”ersättning” 
för allmän trafik bör omfattas av formuleringen ”varje förmån” enligt art. 2g. Att 
det i artikeln särskilt understryks ekonomisk (ersättning) för allmän trafik utesluter 
enligt min tolkning inte att ”rätten” för ett kollektivtrafikföretag att bedriva en viss 
kollektivtrafik ensamt (ensamrätt) kan betraktas som en ”förmån”. 

763 Prop. 2009/10:200, sid. 120.

223



4.3.1.1 Avseende en jämn representation mellan kvinnor och män
I detta och följande avsnitt, 4.3.1.2–4.3.1.3, övergår jag till att närmare un-
dersöka om kollektivtrafiklagstiftningen svarar mot de i propositionstexterna 
uttryckta problemrepresentationerna. I innevarande avsnitt innebär det att 
med stöd av förarbeten undersöka om kollektivtrafiklagstiftningen svarar 
mot problemrepresentationen ”brist på en jämn representation”, det vill säga 
om det finns ett uttryckt krav på en jämn representation mellan kvinnor och 
män vid planering av kollektivtrafik. 
 I kollektivtrafiklagens andra kapitel finns bestämmelser rörande den 
regionala kollektivtrafikmyndighetens ansvar för regional kollektivtrafik. 
Bland annat anges skyldigheten för myndigheten att upprätta ett regio-
nalt trafikförsörjningsprogram, de formkrav som gäller för förfarandet och 
krav på innehåll i dessa program. Därutöver finns bestämmelser om övriga 
uppgifter som ankommer på den regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
bemyndigandefrågor. 
 I kapitlets inledande bestämmelser regleras ansvarsfördelningen mellan 
landsting och kommun för regional kollektivtrafik inom ett län.764 Enligt 
lagtexten ska den regionala kollektivtrafikmyndigheten organiseras som ett 
kommunalförbund, med möjlighet att organisera den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten som en gemensam nämnd.765 Frågor rörande gemensam 
nämnd och kommunalförbund hänvisas i kollektivtrafiklagen till kommu-
nallagen (1991:900).766 I paragraferna 2 kap. 4-6 §§ behandlas vad som sker 
i fall oenighet uppstår avseende förbundsordningen, i fråga om fördelning 
av antalet ledamöter och ersättare och vid ekonomiskt underskott mellan 
berörda parter.767

 Av ovanstående beskrivning kan det konstateras att det i lagtexten saknas 
explicita regler som syftar till en jämn representation mellan kvinnor och 
män. Det gäller såväl i myndighetens sammansättning som i arbets- och 
beredningsgrupper. Inte heller i förarbetena går att utläsa ett sådant syfte. 
Den reglering som finns avseende den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

764 Bestämmelsen motsvarar delvis 4 § i den tidigare trafikhuvudmannalagen, Lag 
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. 

765 Det innebär att begreppet ”länstrafikansvariga”, som fanns i trafikhuvudmannala-
gen, tagits bort i nuvarande kollektivtrafiklagstiftning.

766 Se 2 kap. 3 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
767 Om synnerliga skäl föreligger får regeringen meddela föreskrifter eller undantag 

från ifrågavarande regler, där de senare får förenas med särskilda villkor, se 2 kap. 7 
§ lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
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tar som nämnts främst sikte på ansvarsfördelningen mellan landsting och 
kommun. 
 Eftersom det i frågor rörande den regionala kollektivtrafikmyndighetens 
sammansättning hänvisas till kommunallagen kan det i sammanhanget näm-
nas att även bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) som reglerar kom-
munalförbund och gemensam nämnd saknar explicita regler som tar sikte på 
en jämn könsfördelning. Frågan om en jämn representation mellan kvinnor 
och män blir således upp till varje fullmäktigeförsamling att besluta och yt-
terst sett ett ansvar för partierna, när ledamöter och ersättare nomineras till 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten.768 

4.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor 
Nedan undersöker jag om kollektivtrafiklagstiftningen svarar mot problem-
representationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor”. På samma sätt som 
i föregående avsnitt undersöker jag om det i lagens ändamål finns uttryckt 
att tillämpningen av kollektivtrafiklagen ska syfta till att på lika villkor till-
godose kvinnors och mäns tillgänglighet till transportsystemet, men även 
lika villkor avseende möjligheten att minimera geografiska avstånd och öka 
tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner. Som framgått i kapitel 3 
framhävs särskilt i denna förståelse av målet ”ett jämställt transportsystem”, 
att tillgodose främst kvinnors transportbehov med hjälp av kollektivtrafiken. 
Eftersom trygghetsaspekter kopplas samman med frågor om tillgänglighet 
kan det förväntas att även denna aspekt inkluderas i lagens ändamål. 
 Som redan nämnts syftar kollektivtrafiklagstiftningen till att skapa en till-
fredsställande trafikförsörjning i landets olika delar. Enligt 2 kap. 13 § kollek-
tivtrafiklagen stadgas att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka 
för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. 
Paragrafen är allmänt formulerad och det saknas ett explicit könsperspektiv 
på de resenärsgrupper som nämns. Ett sådant syfte går inte heller att tolka in 
med hjälp av förarbetena. I sammanhanget bör det påpekas att kvinnor och 
män som rättssubjekt inte förekommer alls i lagtexten. 
 Utgångspunkten är, som nämnts i fråga om tillgänglighet, att resenärers 
framtida behov konstateras vara en reglering som innebär ett utökat antal 

768 Detta eftersom det för kommunalförbund stadgas i 3 kap. 23-26 §§ KomL att leda-
möter och ersättare i den beslutande församlingen väljs av förbundsmedlemmarnas 
fullmäktige enligt vad som anges i förbundsordningen, och för gemensam nämnd 
stadgas i 6 kap. 9 § 3 st. KomL, att ledamöter och ersättare i en gemensam nämnd 
väljs av fullmäktige i de samverkande kommunerna och landstingen. 
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resealternativ och valfrihet. Genom att den tidigare begränsningen som hin-
drat kommersiella bussföretag att bedriva lokal och regional kollektivtrafik 
tas bort, antas tillgängligheten öka genom ett större utbud av kollektivtrafik 
och därigenom bidra till ett ökat resande med allmänna kommunikatio-
ner.769 Genom en lagstadgad skyldighet för kommersiella kollektivtrafikföre-
tag att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för 
trafikantinformation underlättas resenärernas planering av sina resor – något 
som bedöms medföra uteslutande positiva konsekvenser för samhället som 
helhet.770 
 I förarbetena diskuteras tillgänglighet i kollektivtrafiken utifrån olika geo-
grafiska förutsättningar. Emellertid understryks att en väl fungerande linje-
trafik för personresor i såväl städer som landsbygd är nödvändig för att män-
niskor ska ha en god tillgänglighet. På landsbygden uttalas förutsättningarna 
vara annorlunda. Det konstateras att i utpräglade glesbygder finns ett relativt 
litet utbud av allmän kollektivtrafik, men att den särskilda kollektivtrafi-
ken kan vara relativt omfattande i förhållande till befolkningen. Detta anses 
motivera behovet av en väl fungerande samordning mellan olika sorters kol-
lektivtrafik för ett effektivt utnyttjande av de offentliga medlen för att skapa 
tillgänglighet. 
 Kollektivtrafikens betydelse som ett alternativ till personbil betonas sär-
skilt, eftersom kollektivtrafiken skapar tillgänglighet för personer utan bil 
på landsbygden. Det senare anses gälla särskilt för ungdomar och äldre.771 I 
stora städer uppfattas kollektivtrafiken vara ett ”yteffektivt” färdmedel om 
en större andel av förflyttningarna görs med kollektivtrafik, gång och cykel. 
En positiv effekt uttrycks vara att trängseln i städerna minskar. Kollektivtra-
fiken förstås på så sätt utgöra en förutsättning för att människor ska kunna 
förflytta sig och genom sina goda effekter även bidra till att skapa den goda 
staden.772 
 Tillgänglighet diskuteras även i anslutning till bestämmelsen i 2 kap. 13 §, 
som stadgar att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för att 
den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper. Av för-
fattningskommentaren framgår att bestämmelsen har genomgått en mindre 
materiell ändring, genom att gruppen resenärer som ska beaktas uttrycks i 

769 För persontrafik på järnväg beslutade riksdagen att öppna marknaden från och med 
den 1 oktober 2010.

770 Se Prop. 2009/10:200, sid. 101 ff. 
771 Prop. 2009/10:200, sid. 35.
772 Prop. 2009/10:200, sid. 35.
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mer allmänna ordalag.773 Personer med funktionsnedsättning ska särskilt be-
aktas när åtgärder beslutas i kollektivtrafiken. Anpassningsåtgärder för perso-
ner med funktionsnedsättning motiveras med att bristande tillgänglighet är 
ett hinder för människor med funktionsnedsättning att delta i samhället som 
andra medborgare, det vill säga i grunden utgör en demokratifråga. Behovet 
av åtgärder anses även vara viktigt till följd av en allt äldre befolkning. Enligt 
förarbetena handlar det om att skapa möjligheter för alla personer att på lika 
villkor kunna arbeta, studera och delta i olika aktiviteter i samhället, där 
transporter kan vara en begränsande faktor.774 Övriga resenärsgrupper som 
lyfts fram är äldre, barn och ungdomar.

4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser
I likhet med de två föregående avsnitten undersöks i detta avsnitt om kol-
lektivtrafiklagstiftningen svarar mot problemrepresentationen ”brist på kun-
skap om kvinnor och män i olika avseenden”. I det följande fokuserar jag på 
om det i lagens ändamål finns uttryckt att både kvinnors och mäns värde-
ringar och intressen, erfarenheter och behov ska beaktas vid planering och 
utveckling av kollektivtrafiken. Eftersom dessa förståelser av målet ”ett jäm-
ställt transportsystem” handlar om brist på kunskap i nämnda avseenden, 
innebär det mer konkretiserat att jag undersöker om lagstiftningen ställer 
krav på ökad kunskap om kvinnors och mäns ”livsbetingelser” vid planering 
och utveckling av kollektivtrafiken. I undersökningen används livsbetingel-
ser som en sammanfattande beteckning för de förståelser som handlar om 
kvinnors och mäns värderingar och intressen, erfarenheter och behov. Kun-
skaper om kvinnors och mäns livsbetingelser uttalas i propositionstexterna775 
vara grundläggande för att kunna nå målet om ett jämställt transportsystem. 
Det finns därför anledning att förvänta sig att den rättsliga regleringen av 
kollektivtrafiken ställer krav på kunskap om kvinnor och män i nämnda 
avseenden vid beslut som rör kollektivtrafiken. 
 I lagtexten saknas bestämmelser om krav på kunskap om kvinnors och 
mäns livsbetingelser, det vill säga krav på ett visst kunskapsunderlag vid 
beslut som rör planering och utveckling av kollektivtrafik. I propositionen 
betonas vikten av att samtliga transportpolitiska mål och målpreciseringar 

773 Prop. 2009/10:200, sid. 117. Bestämmelsen motsvarar 2 § i trafikhuvudmannalagen. 
Vidare har ”trafikhuvudman” ersatts med ”regional kollektivtrafikmyndighet”.

774 Prop. 2009/10:200, sid. 91.
775 Se kapitel 3.
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följs och prioriteras regionalt.776 Emellertid finns det inga uttalanden som 
tyder på att kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser ska beaktas vid 
tolkning och tillämpning av lagstiftningen. Den transportpolitiska förståel-
sen av målet ”ett jämställt transportsystem”, som innebär att kvinnors och 
mäns värderingar och intressen, erfarenheter och behov ska tillmätas vikt vid 
viktiga beslut som rör transportsystemet avspeglas således inte i nuvarande 
kollektivtrafiklag. Däremot läggs tonvikten på att de regionala prioritering-
arna ska tillmätas vikt för att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt 
och klimateffektiv utveckling i planeringsprocesser.777 Inte heller nämns 
jämställdhetsintegrering i förarbetena, som ställer krav på att den regionala 
myndighetens förslag och beslut analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för 
att klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män, och att detta ska ske 
inom myndighetens ordinarie verksamhet.778 
 Kunskap diskuteras främst utifrån lokala och regionala förhållanden. 
Bland annat hävdas att det på den regionala nivån finns god kännedom om 
lokala och regionala förhållanden och prioriteringar, samt förmåga att sätta 
in transportsystemet i ett helhetssammanhang med koppling till regional 
tillväxt och fysisk planering. Vad som i propositionen avses med kunskap om 
lokala och regionala förhållanden, är att den kunskap som finns om kollek-
tivtrafik ur olika perspektiv på regional nivå förutsätts överflyttas från tidi-
gare Banverket och Vägverket in i den nya organisationen. Med den nya or-
ganisationen avses i propositionen de nya trafikslagsövergripande myndighe-
terna Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys.779 Av propositionen 
framgår att Rikstrafikens verksamhet inkluderas i den ”nya organisationen”. 
Det innebär att Rikstrafikens verksamhet och därigenom den kunskap som 
finns hos myndigheten kommer att föras över till Trafikverket. Denna kun-
skapsöverföring från gamla myndigheter till nya trafikslagsgripande myndig-
heter framhålls vara en fördel för resenärer, då det uppges att en resenär inte 
sällan använder sig av både väg- och spårbundna transporter under en och 
samma resa. I propositionen fokuseras det på att ansvarsfördelningen mel-
lan myndigheterna behöver bli tydlig. Det meddelas att regeringen avser att 

776 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
777 Prop. 2009/10:200, sid. 36.
778 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den ge-

nerella jämställdhetspolitiken. Prop. 2005/06:155, sid. 53-54; Prop. 1993/94:147, sid. 
17. 

779 Jag behandlar de trafikslagsövergripande myndigheterna Trafikverket, Transportsty-
relsen och Trafikanalys i kapitel 6. 
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återkomma med en precisering av hur uppgifterna på kollektivtrafikområdet 
ska fördelas mellan berörda myndigheter.780

 Av de nämnda trafikslagsövergripande myndigheterna anses Trafikverket 
ha särskild stor betydelse för att påverka kollektivtrafikens utformning och 
utveckling. Genom kunskapsöverföringen antas Trafikverket ha grundläg-
gande kunskaper om samhällsplanering och infrastrukturplanering. Det 
poängteras att myndigheten har i uppdrag att verka för kollektivtrafikens 
utveckling. Sammantaget förutsätts de kunskaper som finns hos Trafikverket 
vara fördelaktigt för planeringen av kollektivtrafiken, vilket nedanstående 
citat belyser:

I planering av infrastruktur krävs det god kunskap om hur kollektivtrafiken 
fungerar för att kunna skapa en infrastruktur som ger goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken att effektivt bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. Med 
sin storlek och regionala närvaro i alla delar av landet kommer Trafikverket 
att få tyngd, genomslag och gehör även i andra frågor än infrastrukturfrågor 
gentemot de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och kollektivtrafikföre-
tag. Den regionala närvaron ger förutsättningar för ett effektivt förankrings-
arbete och spridning av kunskap. I Vägverket har, som ett exempel, perso-
ner runt om i landet arbetat med att främja kvaliteten i färdtjänsten. Genom 
tydliga uppdrag och utvecklad styrning av Trafikverket kan rätt prioritering 
av kollektivtrafikfrågorna säkerställas och åtgärder få mätbara resultat [mina 
kursiveringar].781 

Av uttalandet framgår att det sätts stor tilltro till Trafikverket för att skapa 
de förutsättningar som behövs för kollektivtrafiken, men också att en vik-
tig förutsättning för en ändamålsenlig kollektivtrafik är att ”tydliga uppdrag 
och utvecklad styrning av Trafikverket” fordras. Utöver Trafikverket påpekas 
Transportstyrelsen ha en viktig funktion för normering och tillsyn för att 
åstadkomma en bra kollektivtrafik.782 På vilket sätt normeringen och tillsy-
nen kan bidra till en ”bra kollektivtrafik” utvecklas inte närmare. På liknande 
sätt bedöms Trafikanalys ha en viktig uppgift i kollektivtrafikfrågor, bland 
annat genom att sammanställa statistik om kollektivtrafik och offentligt fi-
nansierade resor, samt att följa upp och utvärdera hur väl styrmedlen för att 
uppnå de transportpolitiska målen är utformade på kollektivtrafikområdet. 

780 Prop. 2009/10:200, sid. 80-81.
781 Prop. 2009/10:200, sid. 80-81.
782 Prop. 2009/10:200, sid. 80-81. Tillsyn regleras i 5 kap. 1-3 §§ lag (2010:1065) om 

kollektivtrafik.
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Särskilt betonas granskningen av hur väl arbetet med att göra kollektivtrafi-
ken användbar för personer med funktionsnedsättning utförs. 

4.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för 
den långsiktiga planeringen av kollektivtrafiken

Som redan nämnts fastslås i propositionen att de regionala kollektivtrafik-
myndigheterna ska fatta de strategiska besluten som rör kollektivtrafiken. Med 
strategiska avses politiska beslut om mål och långsiktig planering av regional 
kollektivtrafik.783 Målsättningarna ska ange ambitionsnivån för kollektivtra-
fiktjänster av allmänt intresse i länet.784 Det enskilt viktigaste instrumentet 
för den regionala kollektivtrafikmyndigheten är det regionala trafikförsörj-
ningsprogrammet. Lagstiftningens krav på innehållet i de regionala trafikför-
sörjningsprogrammen återkommer jag till längre fram. Nedan beskrivs kort-
fattat vad som menas med strategiska beslut i kollektivtrafiksammanhang. 
 Av förarbetena förstås kollektivtrafiken verka i en komplex omgivning 
där strategiska beslut om kollektivtrafik behöver samverka med andra beslut, 
eftersom en samordning vid beslut om satsningar på kollektivtrafiken förut-
spås frigöra resurser.785 Exempel på beslut som borde beaktas i samband med 
strategiska beslut om kollektivtrafik är enligt förarbetena följande: bebyg-
gelseplanering, regional utveckling, miljöförbättrande åtgärder, åtgärder som 
minskar utanförskap och transportinfrastrukturinvesteringar.786 Bland kom-
munala verksamheter anses bebyggelseplanering och skol- och näringslivs-
frågor ha en stark koppling till strategiska beslut om kollektivtrafik.787 Detta 
anses tala för att de politiska besluten bör fattas i ett sammanhang där andra 
politiska frågor beslutas. Genom att de strategiska besluten fattas i politiken 
ges politiker möjligheter att väga åtgärder mot varandra, i syfte att välja de 
effektivaste styrmedlen för att uppnå de politiska målen.
 Lagstiftningens syfte är att säkerställa ett sammanhängande kollektivtra-
fiksystem som karaktäriseras av stabilitet och långsiktighet. Det antas gynna 
resenärerna i frågor om långsiktiga beslut om boende, utbildning och in-
vesteringar.788 Med den nya kollektivtrafiklagstiftningen ges den regionala 

783 Prop. 2009/10:200, sid. 76.
784 Prop. 2009/10:200, sid. 80-81, sid. 47.
785 Prop. 2009/10:200, sid. 75.
786 Prop. 2009/10:200, sid. 75.
787 Prop. 2009/10:200, sid. 74.
788 Prop. 2009/10:200, sid. 129-130. Observera att de krav som enligt 2 kap. 10 § kol-

lektivtrafiklagen ställs på innehållet i trafikförsörjningsprogrammet även gäller kol-
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kollektivtrafikmyndigheten en mer strategisk roll och en mindre operativ roll 
inom kollektivtrafiken.789 Därigenom är det enligt förarbetena möjligt att 
urskilja strategiska beslut från allmänna beslut som rör (övrig) verksamhet. 
Det åligger kollektivtrafikmyndigheter att uttrycka och konkretisera detta i 
trafikförsörjningsprogram utifrån de behov som finns i respektive län. I för-
arbetena betonas vikten av klart definierade mål för att uppnå god kvalitet på 
de kollektivtrafiktjänster som erbjuds resenärerna.790 I nästa avsnitt behand-
las de krav som ställs på innehållet i regionala trafikförsörjningsprogram. 

4.3.2.1 Trafikförsörjningsprogram
Bestämmelser som rör regionala trafikförsörjningsprogram, till exempel 
krav på samråd men också detaljerade krav på innehållet, återfinns i kol-
lektivtrafiklagens andra kapitel.791 I förarbetena betonas att trafikförsörj-
ningsprogrammen bör utvecklas så att de kan underlätta användningen av 
kollektivtrafiken som ett instrument för samhällets utveckling.792 Det mar-
keras särskilt att trafikförsörjningsprogrammen bör ta sin utgångspunkt i 
de transportpolitiska målen och beakta andra nationella, regionala och lo-
kala mål, planer och program som är av betydelse för en hållbar utveckling 
och tillväxt.793 Programmen är tänkta att vara trafikslagsövergripande och 
omfatta såväl upphandlad som kommersiell kollektivtrafik. Vidare framgår 
det att trafikförsörjningsprogrammen inte endast utgör ett instrument för 
det offentliga när kollektivtrafik planeras, utan även ska kunna användas av 
operatörer och andra intressenter, som ett informationsinstrument avseende 
myndigheternas syn på den långsiktiga utvecklingen och var samhället kom-
mer att upphandla kollektivtrafik.794 
 När det gäller den interregionala kollektivtrafiken är utgångspunkten att 
denna bör drivas helt på kommersiella villkor. Emellertid anses trafikförsörj-
ningsprogrammen även ha betydelse för den interregionala kollektivtrafiken, 

lektivtrafik på vatten. Förslagen på kompletteringar av lag (2010:1065) om kollek-
tivtrafik har i en promemoria utarbetats innan kollektivtrafiklagen trädde i kraft. I 
promemorian uttrycks att det har framkommit skäl att, utöver att lagen utvidgas 
till att även gälla kollektivtrafik på vatten, göra vissa kompletteringar och ändringar 
i lagen. Förslagen föreslås träda i kraft samtidigt som den nya kollektivtrafiklagen, 
det vill säga 1 januari 2012, se Ds. 2011:19, Komplettering av kollektivtrafiklagen. 

789 Prop. 2009/10:200, sid. 76.
790 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
791 Prop. 2009/10:200, sid. 46.
792 Prop. 2009/10:200, sid. 129-130. 
793 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
794 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
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eftersom de antas ge information om trafiksvaga och glesare bebyggda områ-
den när staten planerar infrastrukturen. I propositionen beskrivs informatio-
nen möjliggöra för staten att, i den mån det finns tillgänglighetsbrister som 
marknaden inte löser, komplettera det kommersiella utbudet. 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten har befogenhet att vid behov tillse 
att kollektivtrafiktjänster av allmänt intresse kommer till stånd. Den trafik 
som senare avses upphandlas bör ha sin grund i programmet. Det är därför 
av största vikt att programmet ger ett adekvat uttryck för den kollektivtrafik i 
länet som finns eller avses finnas och att det hålls uppdaterat.795

Enligt 2 kap. 9 § förväntas många parter medverka, bidra och samverka vid 
upprättande av regionala trafikförsörjningsprogram. I lagtexten anges inte 
hur ofta trafikförsörjningsprogram ska uppdateras, men i propositionen före-
slås de uppdateras en gång per mandatperiod.796 Enligt samma bestämmelse 
föreskrivs att regionala trafikförsörjningsprogram ska upprättas efter samråd 
med motsvarande myndigheter i angränsande län. Syftet med bestämmelsen 
är att säkerställa att behovet av länsgränsöverskridande regional kollektivtra-
fik tillgodoses på ett bra sätt. Vidare ska samråd även ske med övriga berörda 
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för nä-
ringsliv och resenärer.797 Vad avser samråd med andra berörda parter som 
räknas upp i paragrafen uttrycks i förarbetena att ”[s]amråd med myndighe-
ter, kollektivtrafikföretag, resenärer, organisationer och andra berörda parter 
ska ske i samband med upprättandet för att den regionala myndigheten ska få 
ett bra underlag för att avgöra vilken trafik som efterfrågas av olika aktörer 
och behövs för att regionen ska leva och utvecklas [min kursivering]”.798 En-
ligt min tolkning torde samrådsskyldigheten med angränsande läns regionala 
kollektivtrafikmyndigheter tolkas som absolut. Av det följer att de parter 
som räknas upp i paragrafens andra stycke inte bör tolkas som en uttöm-
mande uppräkning av parter som kan tänkas vara relevanta för den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten att samråda med, vid upprättande av trafikför-
sörjningsprogram. Uttrycket ”övriga berörda” bör enligt min tolkning inne-
bära att myndigheten själv avgör vilka som kan tänkas vara berörda.799 

795 Prop. 2009/10:200, sid. 48.
796 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
797 I propositionen omnämns dock inte ”företrädare för näringsliv”. 
798 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
799 Observera att det enligt 2 kap. 9 § 2 st. ska samråd ske även med kommunerna i 

länet förutsatt att landstinget är ensamt regional kollektivtrafikmyndighet.
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 Specifika krav på vad regionala trafikförsörjningsprogram ska innehålla 
framgår av bestämmelsen i 2 kap 10 §. Paragrafen ställer krav på att den re-
gionala kollektivtrafikmyndigheten i trafikförsörjningsprogrammet ska redo-
visa behov och mål för kollektivtrafikförsörjningen i länet.800 Det förväntas 
att myndigheten initialt gör en kartläggning av kollektivtrafikförsörjningen 
i länet, där denna sedermera ska ligga till grund för regionala kollektivtrafik-
myndigheters fastställande av mål för kollektivtrafikförsörjningen. Konkret 
innebär det att det i programmet anges att trafik med en viss turtäthet ska be-
tjäna vissa orter, anläggningar eller linjer.801 I författningskommentaren ang-
es att trafikförsörjningsprogrammet därutöver bör ligga till grund för fysisk 
och annan samhällsplanering, samt vid planering av infrastruktur på lokal, 
regional och nationell nivå.802 I allmänna förarbetsuttalanden understryks 
att det redan i Trafikverkets planering av infrastrukturprojekt grundläggs 
förutsättningar för kollektivtrafiken, vilka kommer att påverka till exempel 
linjedragningar, lokalisering av bytespunkter, stationer och hållplatser, an-
slutande gång- och cykelvägar, kapacitet och framkomlighet. Trafikförsörj-
ningsprogrammets koppling till fysisk och annan samhällsplanering samt 
infrastrukturplanering framgår tydligt nedan: 

Den regionala kollektivtrafikmyndigheten behöver tänka långsiktigt och stra-
tegiskt och delta i den fysiska planeringen. Kommuner och trafikverk bör 
samråda med kollektivtrafikens företrädare och beakta kollektivtrafikens möj-
ligheter och begränsningar i översikt-, detalj- och infrastrukturplanering. För 
att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt måste kollektivtrafikens långsiktiga 
möjligheter och begränsningar beskrivas i trafikförsörjningsprogrammen.803 

Av uttalandet framgår det att planeringen av kollektivtrafik är komplex i det 
att den förutsätter en samordning med annan samhällsplanering, samt att 
den fysiska planeringen behöver ta hänsyn till kollektivtrafiken. 
 Vad avser trafikförsörjningsprogrammets innehåll och form understryks 
att den regionala kollektivtrafikmyndigheten har ett övergripande ansvar 
för att verka för att kollektivtrafiken anpassas så att den är tillgänglig och 
användbar för alla resenärsgrupper.804 I författningskommentaren exempli-

800 Eftersom lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 föreskrivs, beträffande tra-
fikförsörjningsprogram som avses i 2 kap. 8 och 11 §§, att dessa ska upprättas senast 
den 1 oktober 2012. 

801 Prop. 2009/10:200, sid. 116.
802 Prop. 2009/10:200, sid. 116.
803 Prop. 2009/10:200, sid. 48.
804 Prop. 2009/10:200, sid. 48. 
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fieras ”alla” med funktionshindrade.805 I de allmänna uttalandena framgår 
att ”alla” särskilt gäller personer med funktionsnedsättning.806 För anpass-

805 En liknande bestämmelse finns i artikel 4a § förordningen (1997:263) om länsplaner 
för regional transportinfrastruktur. I denna förordning föreskrivs att ”den regionala 
planen för transportinfrastruktur ska innefatta en beskrivning av ett för personer 
med funktionsnedsättning prioriterat regionalt transportnät inom vilket infrastruk-
turen, stationerna och fordonen ska kunna användas av alla”. Bestämmelsen enligt 
nämnda förordning tar enligt propositionen till kollektivtrafiklagen, mer sikte på 
den långsiktiga ekonomiska planeringen. 

806 Prop. 2009/10:200, sid. 48. Det är oklart vad som enligt förarbetena till kollek-
tivtrafiklagen innefattas i begreppen ”personer med funktionsnedsättning” respek-
tive ”funktionshindrade”. I kollektivtrafiklagen (1 kap. 4 §) hänvisas det till lag 
(1978:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. I den senare lagen finns bestäm-
melser om hur kollektivtrafik ska anpassas med hänsyn till resenärer med funk-
tionshinder. I förarbetena till kollektivtrafiklagen, avsnitt 10.6, hänvisas det även 
till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilken 
Sverige har ratificerat, samt till EU-rätten. Emellertid förklaras inte närmare vad 
som menas med ”personer med funktionsnedsättning”. Hänvisningarna till rätts-
källorna förefaller mer fungera som en argumentation för att särskild hänsyn bör 
tas till denna personkrets. I slutbetänkandet Utredningen om en ny Kollektivtrafik-
lag (SOU 2009:81) föreslås att en kompletterad svensk lagstiftning ska inkludera 
samma personkrets som EG-förordningarna när det gäller särskilda rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Vad som mer framgår av nämnda utredning 
är att det förekommer många olika rättsliga definitioner på vad som avses med be-
greppet ”person med funktionshinder” eller ”person med nedsatt rörlighet”. Bland 
annat hänvisas det till EG-förordningarna samt förslaget till förordningar gällande 
resenärer med båt och buss. Med funktionshinder eller nedsatt rörlighet betraktas 
i EG-förordningarna ”[…] en person vars rörlighet är nedsatt vid användningen 
av transporter på grund av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, be-
stående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk nedsättning eller på 
grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig upp-
märksamhet och anpassning till hans eller hennes särskilda behov av de tjänster 
som är tillgängliga för alla passagerare”. SOU 2009:81, sid. 138. Övriga definitio-
ner som tas upp i utredningen är den i diskrimineringslagen (2008:567). Enligt 
diskrimineringslagen avses med funktionshinder ”varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd 
av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan 
förväntas uppstå”. Vidare framgår att det enligt Socialstyrelsens terminologiråd de-
finieras funktionsnedsättning som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen betraktas enligt Socialstyrelsen som ett 
funktionshinder först när det innebär en begränsning för en person i relation till 
omgivningen. Rimligen bör man enligt min tolkning kunna utgå från slutbetän-
kandet Utredningen om en ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:81) och den definition 
som framgår av EG-förordningarna. Det innebär att ”personer med funktionsned-
sättning” i kollektivtrafiklagen bör tolkas omfatta exempelvis en person som brutit 
benet eftersom den personens rörlighet då (tillfälligt) är nedsatt vid användningen 
av transporter, och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till 
hennes/hans särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare. 
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ningen av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning ska re-
dovisningen (i trafikförsörjningsprogrammet) av mål och åtgärder dessutom 
vara tidsbestämd.807 
 Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska innehålla en redovisning 
av alla former av regional kollektivtrafik i länet som både bedöms kunna ut-
föras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser ombesörja på 
grundval av allmän trafikplikt.808 Eftersom den behöriga myndigheten själv 
definierar eller fastställer vilka krav som gäller för att sörja för kollektivtrafik 
av allmänt intresse menar jag det vid bedömningen av allmän trafikplikt, 
finns möjligheter att ta jämställdhetshänsyn inom ramen för såväl den natio-
nella kollektivtrafiklagstiftningen som EU:s kollektivtrafikförordning. 
 Därutöver kan det också nämnas att trafikförsörjningsprogrammet även 
ska innehålla en redovisning av åtgärder som vidtas inom kollektivtrafiken 
till skydd för miljön, samt en redovisning av vilka bytespunkter och linjer 
som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Det senare har sin grund i att 
dagens ägande och huvudmannaskap för hållplatser och bytespunkter anses 
splittrad.809 

4.3.3 Kollektivtrafikföretagen 

I kollektivtrafiklagens fjärde kapitel finns bestämmelser som rör krav på kol-
lektivtrafikföretag, till exempel anmälningsskyldighet, gemensamt system för 
trafikinformation, uppföljning och utvärdering samt bemyndiganden. Syftet 
med lagstadgade krav på kollektivtrafikmyndigheter är att åstadkomma tyd-
liga spelregler för marknadstillträde, det vill säga att säkerställa rättvisa och 

Detta kan jämföras med rekvisiten i diskrimineringslagen, som kräver varaktiga 
begränsningar av en persons funktionsförmåga som uppstått till följd av skada eller 
en sjukdom som fanns vid födelsen. För en mer utförlig behandling av begreppet 
”funktionsnedsättning”, se Bäckman, 2013.

807 2 kap. 10 § p. 4 kollektivtrafiklagen.
808 Som redan nämnts hänvisas i 1 kap. 5 § kollektivtrafiklagen till EU:s kollektivtrafik-

förordning avseende definitionen av allmän trafikplikt, se avsnitt 4.3.1 Premisser för 
planering av det offentliga rummet. 

809 Se vidare Prop. 2009/2010:200, sid. 50 och sid. 172. Remissinstanserna har bland 
annat riktat kritik mot utredningens förslag i denna del. De menar att utredningens 
förslag inte löser dagens problem med splittrat ägande och huvudmannaskap för 
hållplatser och bytespunkter, se SOU 2009:39; SOU 2009:81. I propositionen till 
kollektivtrafiklagen aviseras att regeringen avser att återkomma i denna fråga om 
huvudmannaskap för hållplatser och bytespunkter. 
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icke-diskriminerade villkor oberoende av var i landet ett kollektivtrafikföre-
tag bedriver sin verksamhet.810

 Kollektivtrafikföretag som avser att bedriva kollektivtrafik på kommer-
siell grund har enligt lagen en anmälningsskyldighet. Även upphörande med 
trafiken ska anmälas till berörd regional kollektivtrafikmyndighet. Närmare 
föreskrifter om hur och när en anmälan ska göras preciseras i föreskrifter, 
vilket framgår av bestämmelsen i 4 kap. 4 §. För de fall anmälan rör trafik 
i flera län, ska den mottagande regionala kollektivtrafikmyndigheten infor-
mera övriga berörda kollektivtrafikmyndigheter.811 I förarbetena markeras 
särskilt att eventuella föreskrifter inte bör vara ”onödigt” detaljerade. Vidare 
understryks att en anmälan om att bedriva trafik inte ska jämställas med 
ett tillstånd. Av det följer att myndigheten inte ska pröva eller acceptera en 
sådan anmälan för att kollektivtrafikföretagare ska få starta trafiken. Motiven 
anges vara att ”[i]n och utträde på marknaden behöver vara enkelt för att 
skapa bra dynamik och flexibilitet”.812 
 Därutöver åläggs kollektivtrafikföretag en informationsskyldighet enligt 4 
kap. 2 §. Paragrafen innebär att kollektivtrafikföretag ska lämna information 
om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikinformation. Skyl-
digheten motiveras med att ett system med ett öppnare marknadstillträde 
ur ett resenärsperspektiv kräver att kollektivtrafiksystemet är överblickbart. 
Resenären ska på ett enkelt sätt kunna få samlad information om all kollek-
tivtrafik i länet för att kunna planera sin resa.813 
 Enligt 4 kap. 3 § har kollektivtrafikföretag en uppgiftsskyldighet att till den 
myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som behövs, för 
att myndigheten ska kunna följa upp och utvärdera utvecklingen av mark-

810 Prop. 2009/2010:200, sid. 84.
811 Notera att enligt ordalydelsen i lagtexten ska den mottagande regionala kollektiv-

trafikmyndigheten ”informera”. I kommentarerna till bestämmelsen anges däremot 
att den mottagande regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ”vidarebefordra an-
mälan”. Det är oklart om de olika uttryckssätten innebär skillnader i ett materiellt 
hänseende. Min tolkning av bestämmelsen är att för de fall ett kollektivtrafikfö-
retag som avser att bedriva trafik som berör fler län skickar sin anmälan till ”fel” 
regional kollektivtrafikmyndighet, innebär bestämmelsen en skyldighet för den 
mottagande myndigheten att se till att anmälan vidarebefordras till ”rätt” regional 
kollektivtrafikmyndighet. 

812 Prop. 2009/2010:200, sid. 86.
813 Se exempelvis järnvägstrafik, där det finns ett krav på att järnvägsföretag ska an-

vända ett datoriserat informations- och bokningssystem för järnvägstrafik enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 
2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, som trädde i kraft den 3 
december 2009. 
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naden för kollektivtrafik.814 Bestämmelsen omfattar all kollektivtrafik. Upp-
giftsskyldigheten anses ligga i linje med ”[…] regeringens strävan att anlägga 
ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med transportpolitikens olika 
delar”.815 Syftet med bestämmelsen är att kunna följa upp dels utvecklingen 
av kollektivtrafik, dels de transportpolitiska målen för hela kollektivtrafik-
området. Slutligen bör det även tilläggas att regeringen eller den myndighet 
som regeringen utser enligt 4 kap. 4 § ges möjlighet att meddela föreskrifter 
eller undantag beträffande samtliga skyldigheter: anmälningsskyldigheten, 
informationsskyldigheten och uppgiftsskyldigheten. 

4.3.4 Tillsyn över kollektivtrafiklagstiftningen 

Tillsyn över kollektivtrafiklagen regleras i lagens femte kapitel. I kapitlets in-
ledande paragraf föreskrivs att den myndighet som regeringen utser ska utöva 
tillsyn av efterlevnaden av kollektivtrafiklagen och de föreskrifter som med-
delats med stöd av lagen.816 Tillsynsmyndigheten ges rätt att av dem som står 
under dess tillsyn, på begäran få de upplysningar och handlingar som krävs 
för att utöva tillsynen. Därutöver medges tillsynsmyndigheten rätt att med-
dela förelägganden och förbud som behövs för tillsynen, samt att vid behov 
förena dem med vite. I propositionen hänvisas det till regeringens skrivelse 
En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn (Skr. 2009/10:79) vad avser innebörden 
av begreppet tillsyn, de generella bedömningarna och hur en tillsynsreglering 
bör vara utformad. Med begreppet ”tillsyn” avses i kollektivtrafiklagens me-
ning en verksamhet som ”[…] avser självständig granskning för att kontrol-
lera om tillsynsobjekt uppfyller krav enligt lagar och andra bindande före-
skrifter och som vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att 
åstadkomma rättelse av den objektansvarige”.817 I propositionen hänvisas det 
också till Statskontorets påpekanden, som menar att tillsynen många gånger 
har försummats i samband med att marknader förändras och öppnas, vilket 
kan leda till att missförhållanden inte upptäcks eller att det sker onödigt 
sent. Av ovanstående skäl anses det finnas ett behov av ett samlat och tydligt 
tillsynsansvar beträffande de horisontella kraven, det vill säga krav som är 
gemensamma för kollektivtrafiken, även på kollektivtrafikområdet.

814 En motsvarande skyldighet för företag som utgör eller organiserar persontrafik på 
järnväg finns redan idag enligt järnvägslagen (2004:519). 

815 Prop. 2009/2010:200, sid. 90.
816 Se 5 kap. 1-3 §§ kollektivtrafiklagen. 
817 Prop. 2009/2010:200, sid. 97. 
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 Ett annat skäl är att tillsynen över kollektivtrafiken anses viktig ur re-
senärssynpunkt. Det poängteras att den hittills har varit splittrad. För att 
kollektivtrafikföretag ska få verka på kollektivtrafikområdet ställs det idag ett 
antal (vertikala) krav i lagar som är trafikslagsspecifika, och för vilka Trans-
portstyrelsen har att utöva tillsyn över. Därutöver har Transportstyrelsen en 
viss tillsyn av marknaden genom en så kallad marknadsövervakning. I pro-
positionen framhålls att genom en ny och samlad myndighetsstruktur för 
tillsyn kan de krav som följer av kollektivtrafiklagen på såväl kollektivtrafik-
företag som regionala kollektivtrafikmyndigheter följas upp,818 och därmed 
kan nödvändiga åtgärder vidtas. Således omfattar tillsynen både enskilt och 
offentligt ägda kollektivtrafikföretag. 

4.3.5 Sammanfattande kommentarer

I det följande ges sammanfattande kommentarer av undersökningens första 
del. Undersökningen visar att en modern sammanhållen nationell kollektiv-
trafiklagstiftning syftar till att skapa en god regional trafikförsörjning. Enligt 
nuvarande kollektivtrafiklag bedöms frågan om hur man effektivast samord-
nar tillgängliga resurser på ett samhälleligt plan ske genom en konkurrensut-
satt kollektivtrafik, och inte som tidigare genom ett samlat offentligt ansvar 
för kollektivtrafiken.819 På ett individplan tycks det finnas en förskjutning 
från att tidigare ha betonat vardagsresornas betydelse för den enskildes väl-
färd till att betona möjligheter för individen att välja kollektivtrafik för sitt 
vardagsresande.820 Även om det talas om ett användarorienterat perspektiv 
i kollektivtrafiken förefaller utgångspunkten för regleringen vara att skapa 
förutsättningar för en ”fungerande” marknad. En konkurrensutsatt mark-
nad antas leda till ett större utbud av resealternativ, och därigenom indirekt 
medföra positiva konsekvenser i form av valfrihet för resenärer att välja kol-
lektivtrafik. Vidare kan det konstateras att de premisser som gäller för pla-
neringen av det offentliga rummet främst handlar om förhållandet mellan 
den nationella kollektivtrafiklagstiftningen och gemenskapsrätten, samt om 
definitioner av rättsliga begrepp. 

818 Prop. 2009/2010:200, sid. 97. 
819 Se förarbetena till lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik (Prop. 

1977/78:92, sid. 62). 
820 Prop. 1977/78:92, sid. 58, och nuvarande kollektivtrafiklag, se Prop. 2009/2010:200, 

sid. 37.
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 Jämställdhet förefaller inte ha tillskrivits relevans vid utformningen av den 
nya kollektivtrafiklagen. Visserligen hävdas att förslagen och bedömningarna 
utgår från de transportpolitiska målen under vilka jämställdhet ingår, och de 
preciseringar av målen som regeringen fastställt, men när de preciseringar 
som anses ha relevans för kollektivtrafiken räknas upp finns inte den för ett 
jämställt transportsystem med. I detta avseende kan det konstateras att det 
rättsliga genomförandet av det transportpolitiska målet ”ett jämställt trans-
portsystem” verkar skjutas på framtiden. Undersökningen visar att kollektiv-
trafiklagstiftningen inte svarar mot någon av de dominerande problemrepre-
sentationerna som uttrycks i de transportpolitiska propositionerna. 
 Vad avser den första problemrepresentationen ”brist på en jämn repre-
sentation” ställer kollektivtrafiklagstiftningen inga krav på en jämn könsre-
presentation i de regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller i arbets- och 
beredningsgrupper. Den reglering som finns fokuserar på ansvarsfördelning-
en mellan landsting och kommun. Beträffande myndighetens organisation 
hänvisas det till kommunallagens bestämmelser, vilken inte heller den regle-
rar en jämn könsrepresentation i kommunalförbund och gemensam nämnd. 
Det blir således upp till varje kommuns kommunfullmäktige och ytterst de 
politiska partierna, att när ledamöter nomineras se till att en jämn könsför-
delning råder i regionala kollektivtrafikmyndigheter. 
 Vad avser den andra problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet 
på lika villkor” saknas krav i kollektivtrafiklagstiftningen som innebär att 
kvinnor och män ges möjlighet att på lika villkor få tillgänglighet till trans-
portsystemet, men även lika villkor avseende möjligheten att minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner. 
Diskussionen handlar istället om olika geografiska förutsättningar, där lag-
stiftningens syfte anges vara att skapa en god trafikförsörjning för såväl städer 
som landsbygd. I denna diskussion saknas reflektioner om kvinnor och män. 
För kollektivtrafiken på landsbygd lyfts personer utan bil fram som en viktig 
målgrupp vid planering och utformning av kollektivtrafiktjänster. Som jag 
har visat gäller det särskilt ungdomar och äldre. Det saknas dock ett explicit 
könsperspektiv på de målgrupper som nämns. Trygghet i kollektivtrafiken 
diskuteras inte alls, utan det som lyfts fram är säkerhet. 
 Vad avser den tredje problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvin-
nor och män i olika avseenden” ställer lagstiftningen inga krav på kunskap om 
kvinnors och mäns livsbetingelser vid beslut om kollektivtrafikens utform-
ning och utveckling. Behov hos resenärer tycks uteslutande handla om ett 
utökat antal resealternativ, det vill säga frihet att välja kollektivtrafik. I likhet 
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med tillgänglighetsfrågor diskuteras även kunskap utifrån geografiska aspek-
ter. I propositionen handlar det om kunskap om lokala och regionala förhål-
landen, där förmåga att sätta in transportsystemet i ett helhetssammanhang 
betonas. Kunskap begränsas i förarbetena till hur kollektivtrafiken fungerar 
– en kunskap som anses främja förutsättningarna för kollektivtrafiken att 
kunna bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. Den kunskap som tillmäts 
vikt är den om lokala och regionala förhållanden vars syfte är att ”skapa goda 
förutsättningar för hållbar tillväxt och klimateffektiv utveckling”.821 Således 
är det inte kunskap om kvinnors, mäns, pojkars och flickors livsbetingelser 
och livsvillkor som står i fokus när kollektivtrafiktjänster utformas. 
 I propositionen ägnas även ett stort utrymme till att beskriva kunskaps-
överföringen mellan tidigare Banverket och Vägverket till de nya trafikslags-
övergripande myndigheterna Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikana-
lys. Av nämnda myndigheter är det framför allt Trafikverket som det sätts 
stor tilltro till när det handlar om att skapa goda förutsättningar för kollek-
tivtrafikens utveckling. 
 I kollektivtrafiklagen betonas samverkan. Det förutsätts att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten när de strategiska besluten fattas sätter dessa i 
relation till andra beslut, till exempel bebyggelseplanering, regional utveck-
ling, miljöförbättrande åtgärder, åtgärder som minskar utanförskap och 
transportinfrastrukturinvesteringar.822 Även skol- och näringslivsfrågor anses 
ha en stark koppling till strategiska beslut om kollektivtrafik.823 
 Som nämnts uttalas syftet med trafikförsörjningsprogrammen vara att 
säkerställa ett sammanhängande kollektivtrafiksystem som karaktäriseras av 
stabilitet och långsiktighet. Detta antas i sin tur gynna resenärerna i val av 
boende, utbildning och investeringar. Trots att regionala trafikförsörjnings-
program ses som ett instrument för samhällets utveckling och därmed anses 
viktiga inte bara för resenärer och den regionala kollektivtrafikmyndigheten 
utan också för omvärlden ställs inga krav på att myndigheten beaktar jäm-
ställdheten. Avsaknaden av krav gäller både när behoven i länet kartläggs och 
vid fastställande av mål för trafikförsörjningen. Kollektivtrafiksystemet un-
derstryks vara till för alla resenärsgrupper, men den enda grupp som explicit 
nämns är personer med funktionsnedsättning. 
 Bestämmelsen i 2 kap. 10 § anger vad regionala trafikförsörjningsprogram 
ska innehålla. I paragrafen ställs krav på vad den regionala kollektivtrafik-

821 Prop. 2009/10:200, sid. 36. 
822 Prop. 2009/10:200, sid. 75. 
823 Prop. 2009/10:200, sid. 74.
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myndigheten ska redovisa i trafikförsörjningsprogrammet. Även om en re-
gional kollektivtrafikmyndighet ”frivilligt” kan ta jämställdhetshänsyn inom 
ramen för allmän trafikplikt enligt EU:s kollektivtrafikförordning hade det 
varit möjligt att, i likhet med kraven på anpassning av kollektivtrafiken för 
personer med funktionsnedsättning, i lagtext föreskriva om tidsbestämda 
mål och åtgärder för jämställdhet. Enligt min uppfattning borde bestäm-
melserna som reglerar trafikförsörjningsprogram som syftar till att fastställa 
långsiktiga mål för den regionala kollektivtrafiken vara en given plats för att 
ställa krav på att myndigheten redovisar sin bedömning av hur målet om ett 
jämställt transportsystem kommer att tillgodoses i ett kort- och långsiktigt 
perspektiv. Jag menar att ett sådant krav skulle ligga i linje med de uttryckta 
målsättningarna i propositionstexterna.824 Kollektivtrafiklagstiftningen skul-
le därigenom kunna verka normerande på sikt för såväl offentliga som privata 
aktörer som berörs,825 men också i en mer generell mening, det vill säga i alla 
sammanhang som kollektivtrafiken hanteras, planeras och diskuteras.826 I 
synnerhet då trafikförsörjningsprogram genom kravet på samrådsförfarandet 
är tänkta att användas som information till operatörer och andra intressenter 
avseende myndighetens syn på kollektivtrafikens långsiktiga utveckling och 
och var samhället kommer att upphandla kollektivtrafik.827 
 Det kan också anföras att det i förarbetena helt saknas en diskussion om 
kravet på jämställdhetsintegrering, trots att det följer av både det transport-
politiska målet om ett jämställt transportsystem och av jämställdhetspoli-
tiken. Transportsektorns aktörer förväntas enligt strategin att organisera, 
förbättra, utveckla och utvärdera alla sina beslutsprocesser så att jämställd-
hetsperspektivet införlivas i alla dess steg.828 Det borde innebära att kollek-
tivtrafiken ska utformas och planeras på ett sätt som medverkar till kvinnors 
och mäns lika möjligheter att ta sig till arbetet, utöva fritidsintressen och vara 
aktiva samhällsmedborgare. Jag menar att det utöver explicita regler borde 
ha förtydligats i förarbetena att jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid ut-
formning och upprättande av ett regionalt trafikförsörjningsprogram och att 
jämställdhetsintegrering utgör en generell strategi inom staten. Kravet på 
jämställdhetsintegrering finns redan på regionala kollektivtrafikmyndigheter 

824 Se kapitel 3. 
825 Avseende lagens normerande verkan se avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en 

rättslig kontext.
826 Se kapitel 3, sid. 96. Se även Prop. 2008/09:93, sid. 71.
827 Prop. 2009/2010:200, sid. 47. Trafikförsörjningsprogrammens informativa syfte be-

handlades under avsnitt 4.3.2.1 Trafikförsörjningsprogram.
828 Prop. 2008/09:93, sid. 72.
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men skulle genom explicita regler ställa krav på såväl de politiska beslutens 
innehåll, vilket förväntas komma till uttryck i trafikförsörjningsprogram-
men, som på de processer som föregår besluten. 
 Vad angår bestämmelserna som rör krav på kollektivtrafikföretag kan det 
kort konstateras att de uteslutande handlar om för det första anmälningsskyl-
dighet för kollektivtrafikföretag som avser att bedriva kollektivtrafik på kom-
mersiell grund. För det andra handlar det även om informationsskyldighet 
avseende trafikutbud och för det tredje handlar det om uppgiftsskyldighet 
för att kollektivtrafikmyndigheter ska kunna följa upp och utvärdera utveck-
lingen av marknaden för kollektivtrafik. 
 Undersökningen visar att tillsynen inte omfattar hur regionala kollektiv-
trafikmyndigheter arbetar med jämställdhetsfrågor i planeringen av kollek-
tivtrafik. Den enkla förklaringen är att tillsynsregler vanligtvis fokuserar på 
efterlevnad av lagstiftningen. Om jämställdhet inte regleras i kollektivtrafik-
lagstiftningen finns det av naturliga skäl inga krav på efterlevnad av lagstift-
ningen i detta avseende. 
 Det kan också noteras att det genomgående i såväl lagtext som förarbeten 
används könsneutrala kategoriseringar av människor. Det är oklart hur man 
ska tolka användningen av könsneutrala begrepp. Enligt min tolkning före-
faller grunderna för särskiljandet uttömmande handla om ålder och funk-
tionsnedsättning. Med könsneutrala menar jag att begreppen tycks uppfattas 
som oproblematiska och icke konfliktfyllda, till exempel uttrycket att kol-
lektivtrafiken ska planeras för alla. Jag tolkar ”alla” som att det ska förstås 
som könsneutralt och positivt i det att människor behandlas lika oavsett 
kön. Visserligen framhålls vissa resenärsgrupper särskilt, men som framgått 
beskrivs de som könlösa. Jag menar att en person inte nödvändigtvis behö-
ver omfattas av de resenärskategorier som lyfts fram i propositionen. Det 
betyder att en person som använder allmänna kommunikationer kan vara en 
medelålders kvinna eller man utan funktionsnedsättning.829 Det jag önskar 
lyfta fram är att användningen av ”könsneutrala” kategoriseringar av män-
niskor är ett generellt problem, när de används på ett till synes oreflekterat 
sätt. Genusrättsvetenskaplig forskning visar, liksom annan forskning, att en 
formellt könsneutral lagstiftning kan få olika konsekvenser för kvinnor och 
män när den ska tillämpas på en verklighet som inte är jämställd i grunden. 
En till synes neutral kategorisering av människor är vid en närmare analys, 
som Nordborg har uttryckt det, egentligen dolt könsrelaterad eller köns-

829 De resenärsgrupper som lyfts fram är som nämnts äldre, personer med funktions-
nedsättning, ungdomar och barn.
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blind.830 Larsson och Jalakas, som studerat fysisk samhällsplanering ur ett 
genusperspektiv, menar att denna gärna beskrivs som könsneutral och som 
att detta ska tolkas som positivt. Synsättet har, enligt Larsson och Jalakas, 
ansetts vara i linje med att planeringen ska slå vakt om allmänna intressen. 
”Könsneutral” är emellertid liktydigt med ”könsblind”, enligt författarna. 
Faran med ett sådant synsätt, menar de, är att man blundar för att män och 
kvinnor har olika erfarenheter och på vissa sätt fortfarande lever olika liv. En 
konsekvens är att kvinnors erfarenheter ofta negligeras.831 
 En rimlig förklaring är enligt min uppfattning att lagstiftningen bör för-
stås utifrån att formell rättvisa råder.832 För att i lagstiftningen markera att 
vissa personkretsar är särskilt skyddsvärda, svagare parter eller på annat sätt 
behöver särbehandlas för att uppnå rättvisa, framhålls dessa resenärsgrupper 
särskilt. Som framgått är särskilt skyddsvärda grupper i kollektivtrafiksam-
manhang äldre, personer med funktionsnedsättning, ungdomar och barn. 
Ett problem med en sådan lagstiftning, som är tänkt att omfatta alla men där 
vissa personkretsar framhålls särskilt, är att det vid prioriteringar av åtgärder 
blir problematiskt när det ska göras en avvägning mellan olika prioriterade 
personkretsar.833 Det gäller i synnerhet när det (som i kollektivtrafiklagen) 
saknas handlingsdirektiv för hur avvägningen ska göras. Lagkonstruktioner 
av nämnda slag riskerar att leda till icke åsyftade konsekvenser, det vill säga 
att de personkretsar som inte omnämns faller utanför lagens skyddssfär. Det 
betyder att regionala kollektivtrafikmyndigheters ansvar att verka för att kol-
lektivtrafiken anpassas så att den är tillgänglig för ”alla” resenärsgrupper, men 

830 Nordborg, 1995. Se även Burman, 2007; Svensson, 1997; Wittbom, 2009. 
831 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 51-52. 
832 Med formell avses här lika behandling till skillnad från lika resultat.
833 Om man jämför med andra skyddslagstiftningar, till exempel ”hyreslagen”, det vill 

säga 12 kap. jordabalken, eller konsumentköplagen har de det gemensamt att även 
om begreppen är så kallat könsneutrala tar de sikte på en särskild relation, det vill 
säga hyresgäst och hyresvärd och konsument och näringsidkare, samt att parterna 
inte betraktas som jämbördiga. Kännetecknande för skyddslagstiftningar är att den 
ena parten ses som en ”svagare” part, till exempel i ekonomiskt eller annat hän-
seende, och behöver skyddas. Kollektivtrafiklagen ska omfatta alla resenärer men 
jämfört med ovan menar jag att den inte tar sikte på någon särskild relation. Ut-
gångspunkten är formell rättvisa men vissa personkretsar ses som svagare och har 
således behov av stöd och skydd. Det är alltså oklart vem som är (mot)part till den 
personkrets som behöver särskilt stöd och skydd. Eftersom det inte är en relation 
som lagstiftningen tar sikte på, utan man väljer att lyfta fram vissa grupper som 
anses behöva särskilt stöd/skydd, innebär det att nämnda grupper vid val av åtgär-
der och prioriteringar antingen ställs mot ”andra” resenärer som inte anses behöva 
särskilt stöd, eller i sämsta fall mot varandra. 
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särskilt för personer med funktionsnedsättning, exkluderar till exempel med-
elålders kvinnor och män. 
 Slutligen går det att konstatera att transportpolitikens målsättning om ett 
jämställt transportsystem varken har påverkat innehållet eller utformningen 
av den nya kollektivtrafiklagen. Avsaknaden av uttryckliga jämställdhetsreg-
ler i kollektivtrafiklagen, det vill säga att den regionala kollektivtrafikmyn-
digheten åläggs ett övergripande ansvar för att jämställdhetsfrågorna beaktas 
i kollektivtrafiken, riskerar att jämställdhetsarbetet blir nedprioriterat av de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna eller att det inte prioriteras alls. Med 
Svenssons ord ”[…] blir [det] upp till varje myndighet att jobba med frågan 
utifrån intresse och förmåga. Det kan bli bra och det kan bli dåligt, beroende 
på olika omständigheter”.834 Enligt min uppfattning synes detsamma gälla 
för de nya regionala kollektivtrafikmyndigheterna. 

4.4 Jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen med 
utgångspunkt från vad, vem och hur 

I detta och efterföljande avsnitt, 4.4.1–4.4.3, övergår jag till att undersöka 
kollektivtrafiklagen utifrån frågeställningen om den rättsliga konstruktio-
nen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv, genom att undersöka 
precisionen i jämställdhetsstyrningen. Som nämndes i kapitlets inledande 
avsnitt görs denna undersökning med hjälp av rättssociologiska analysverk-
tyg.835 Konkretiserat innebär det att jag undersöker om det i kollektivtrafik-
lagstiftningen finns regler som anger vad som ska utföras i form av konkreta 
handlingsdirektiv (vad-regler), regler som synliggör vem som antingen med 
stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen ska agera (vem-regler), och 
regler som anger hur ärenden och processer ska beredas eller hanteras innan 
beslut fattas (hur-regler). Jag utgår från antagandet om att alla tre regelty-
perna behövs för att möjliggöra och främja ett jämställdhetsperspektiv i kol-
lektivtrafiklagen. Precision i jämställdhetsstyrning anses föreligga när varje 
konkret handlingsdirektiv (vad-regel) åtföljs av såväl vem-regler som hur-
regler. Denna del avslutas med sammanfattande kommentarer under avsnitt 

834 Svensson, 2003, sid. 253.
835 Jag använder en genusrättsvetenskaplig metodram, så som den har beskrivits under 

avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
med utgångspunkt från vem, vad, och hur.
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(4.4.4). Nedan motiverar jag först urvalet av de regler som undersöks med 
rättssociologiska verktyg. 
 Som jag har visat i första delen av detta kapitel anses det regionala trafik-
försörjningsprogrammet vara ett viktigt instrument för att styra samhällets 
utveckling.836 Specifikt åsyftas här bestämmelserna i kollektivtrafiklagens an-
dra kapitel, det vill säga de som rör kraven på trafikförsörjningsprogrammets 
innehåll. I förarbetena fastslås att beslut om en ”tillfredsställande trafikför-
sörjning” ska fattas på lokal och regional nivå. Det betyder att myndighe-
tens målsättning och ambitionsnivå för kollektivtrafiktjänster av ”allmänt 
intresse” i länet ska framgå av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.837 
Enligt lagen åligger det den regionala kollektivtrafikmyndigheten att kon-
kretisera detta i trafikförsörjningsprogrammet, med utgångspunkt från de 
behov som finns i länet.838 Myndighetens ansvar omfattar det finansiella och 
politiska ansvaret för beslut avseende omfattningen av det offentliga åtagan-
det vad gäller trafikförsörjningen.839 
 De bestämmelser som berörs i kollektivrafiklagstiftningen utgörs i fallan-
de ordning av bestämmelserna 2 kap. 8 §, som föreskriver att den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ska 
fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken och att denna vid behov ska 
uppdateras samt närmare krav på innehållet i regionala trafikförsörjnings-
program enligt 2 kap. 10 §. Fokus för den fortsatta framställningen ligger 
på ovannämnda paragrafer. Eftersom tillämpningen ska resultera i regionala 
trafikförsörjningsprogram vilka uttrycks vara strategiskt viktiga instrument, 
anser jag att urvalet ligger i linje med den målsättning som kommer till 
uttryck i propositionstexterna, det vill säga att kollektivtrafiken utgör ett 
medel för att främja det transportpolitiska målet om ett jämställt transport-
system. I denna del av undersökningen använder jag utöver förarbeten även 
andra rättskällor som i vissa avseenden förtydligar kollektivtrafiklagstiftning-
en.840 Här åsyftas specifikt innebörden av begreppen ”hållbar utveckling” 
och ”tillväxt” som utvecklas i de nationella strategierna: En nationell strategi 

836 Prop. 2009/10:200, sid. 46.
837 Denna uppfattning, att det konkreta innehållet i begreppet ”tillfredsställande tra-

fikförsörjning” ska beslutas genom politiska beslut på olika nivåer, fastslogs redan år 
1979 genom Prop. 1978/79:99, sid. 1.

838 Prop. 2009/10:200, sid. 47.
839 Prop. 2009/10:200, sid. 115-116. 
840 Se avsnitt 2.3 Textmaterial och urval och 2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskäl-

lor som tolkningsunderlag, där jag motiverar urvalet av material. 
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för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013841 
och Strategiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar 
utveckling.842 

4.4.1 Vad det är som ska utföras 

Planering av regional kollektivtrafik förutsätter regler som anger vad regio-
nala kollektivtrafikmyndigheter förväntas genomföra och åstadkomma med 
stöd av kollektivtrafiklagens bestämmelser. Som rubriken antyder riktas 
i detta avsnitt intresset mot jämställdhetsfrämjande regler som anger vad 
som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv. I anslutning till de 
regler som rör trafikförsörjningsprogram kommer jag att behandla begrep-
pen ”hållbar utveckling” och ”tillväxt”, eftersom det i förarbetena anges att 
myndigheten vid utformning av trafikförsörjningsprogram ska beakta andra 
nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling och 
tillväxt.843 Däremot utvecklas inte dessa begrepp närmare, vilket medför att 
den närmare innebörden behöver sökas i andra rättskällor. 
 Som redan nämnts regleras trafikförsörjningsprogram i 2 kap. 10 § kol-
lektivtrafiklagen. I samma paragraf anges i sex punkter om vilka krav som 
ställs på innehållet i ett regionalt trafikförsörjningsprogram.844 I paragrafen 
stadgas:

p. 1 att ett trafikförsörjningsprogram ska innehålla en redovisning av behovet 
av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen, 
p. 2 alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms 
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att 
ombesörja på grundval av allmän trafikplikt. 
p. 3 redovisas åtgärder för att skydda miljön,  
p. 4 tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken för 
personer med funktionsnedsättning, 

841 Näringsdepartementet (N7037), 2007.
842 Skr. 2005/06:126.
843 Det bör påpekas att begreppen ”hållbar utveckling” och ”tillväxt” endast förekom-

mer i förarbetenas allmänna del där regionala trafikförsörjningsprogram behand-
las, de förtydligas alltså inte i författningskommentaren till bestämmelsen, se Prop. 
2009/10:200, sid. 47. 

844 Det är enligt min tolkning oklart huruvida kraven i bestämmelsen utgör en uttöm-
mande uppräkning, eller om regeln anger minimikrav på innehållet i trafikförsörj-
ningsprogram. Om det senare gäller innebär det att regionala kollektivtrafikmyn-
digheter, utöver de krav som räknas upp i bestämmelsen, även kan redogöra för hur 
man avser att arbeta med jämställdhetsfrågorna. 
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p. 5 de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer, 
samt 
p. 6 omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen 
(1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen avseende resor 
med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten. 

Som framgår av lagtexten nämns inte att jämställdhetsperspektivet ska beak-
tas och redovisas i regionala trafikförsörjningsprogram. Av de krav som ställs 
på innehållet i trafikförsörjningsprogram saknas således vad-regler i form av 
konkreta handlingsdirektiv. Emellertid kan punkten 5 som föreskriver att by-
tespunkter och linjer ska vara fullt tillgängliga för ”alla” resenärer ge sken av 
att bestämmelsen även inkluderar en redovisning av jämställdhetsfrämjande 
åtgärder i regionala trafikförsörjningsprogram vad beträffar ”bytespunkter 
och linjer”. Vad som närmare avses med kravet i lagtexten utvecklas i förar-
betena, vilket framgår av citatet nedan: 

Myndigheten ska även definiera vilka bytespunkter och linjer i ett prioriterat 
nät som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Det nationella prioriterade 
nätet för personer med funktionsnedsättning bör i detta sammanhang kunna 
vara en utgångspunkt.845 

Tillgänglighet förstås här med utgångspunkt i människors kroppsliga funk-
tioner och fokuserar ensidigt på resenärers tillgänglighet till kollektivtrafik 
och kollektivtrafiktjänster. Åtgärder som syftar till att göra kollektivtrafiken 
tillgänglig förefaller i förarbetena uteslutande handla om ”funktionsvänlig-
het”, där standarden för utformning och anpassning utgår från personer med 
funktionsnedsättning.846 För att ytterligare markera detta anges i punkten 4 
att mål och åtgärder för anpassningen av kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning ska vara tidsbestämda. Jag menar att explicit utpeka 
denna grupp samtidigt exkluderar andra intressen eller grupper som hade 
kunnat tas som utgångspunkt i planeringen av kollektivtrafiken. 
 Det kan i sammanhanget noteras att tillgänglighetsbegreppet i kollektiv-
trafiklagstiftningen har en betydligt snävare bestämning än vad som uttrycks 
i de transportpolitiska propositionerna, vilken förutom fysisk funktionsvän-

845 Prop. 2009/10:200, sid. 48-49. Att normen i kollektivtrafiken som utgår från an-
vändbarhet för personer med funktionsnedsättning är bra även för andra resenä-
rer utan funktionsnedsättning framgår även av propositionen Framtidens resor och 
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (Prop. 2008/09:35, sid. 172).

846 Se avsnitt 4.3.2.1 Trafikförsörjningsprogram, not 806.
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lighet omfattar även res- och transporttid, turutbud, information, av- och 
påstigningsställen, pris, förekomst av alternativ liksom turtäthet i kollektiv-
trafiken et cetera.847 Enligt nuvarande proposition Mål för framtidens resor 
och transporter har tillgänglighetsbegreppet genom den nya målstrukturen 
fått en betydligt vidare bestämning och uttalas omfatta hela transportsyste-
met.848 Som redan nämnts avses med tillgänglighet ”[…] möjligheten att mi-
nimera och överbrygga geografiska avstånd för att skapa kontaktmöjligheter 
och närhet till nyttor och funktioner”,849 vilket i propositionen exemplifieras 
med en förälders möjlighet att lämna sitt barn på skolan och att resa till 
arbetet. 
 Enligt min tolkning innebär bestämmelsen att vilka ”andra planer och 
program”, som ska beaktas av regionala kollektivtrafikmyndigheter, liksom 
vad begreppen innebär i kollektivtrafiksammanhang, beror på den närmare 
innebörden av ”hållbar utveckling” respektive ”tillväxt”. I förarbetena ges 
inga besked om hur begreppen ska tolkas. Enligt min uppfattning är det 
anmärkningsvärt att det i förarbetena varken hänvisas till gällande transport-
politiska målproposition eller de nationella strategierna rörande hållbar ut-
veckling respektive tillväxt. De strategier som åsyftas är strategin En nationell 
strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-
2013,850 samt strategin Strategiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk 
strategi för hållbar utveckling.851 
 När det gäller de ovannämnda strategierna fastslås i Strategiska utmaning-
ar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling, att hållbar 
utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik, vilket framgår av 
citatet nedan. 

Hållbar utveckling utgår från ett gemensamt ansvar och förutsätter ett sam-
hälle med demokratiska värderingar, respekt för de mänskliga rättigheterna 
och jämställdhet mellan kvinnor och män. […] Samverkande insatser fordras 
såväl lokalt som regionalt, nationellt, inom EU och globalt.852

847 Se avsnitt 3.4.2.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
och not 581. Se även Prop. 2001/02:20, sid. 28. 

848 För en utförligare beskrivning av tillgänglighetsbegreppet, se avsnitt 3.4.2.3 Problem 
i Mål för framtidens resor och transporter. Se Prop. 2008/09:93, sid. 17.

849 Prop. 2008/09:93, sid. 17.
850 Näringsdepartementet (N7037), 2007. 
851 Skr. 2005/06:126. 
852 Skr. 2005/06:126, sid. 7.
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Av uttalandet framgår det med all tydlighet att jämställdhet ingår i begreppet 
”hållbar utveckling”.853 Hur hållbar utveckling kopplas ihop med resor och 
transporter utvecklas nedan. 

Med s.k. regionförstoring når, genom förbättrade kommunikationer, fler 
kvinnor och män ett ökat antal geografiska platser inom rimlig tid. I den 
transportpolitiska propositionen [det vill säga den tidigare propositionen 
Moderna transporter, Prop. 2005/06:160] beskriver regeringen betydelsen av 
regionförstoring inom och mellan regioner samt transportpolitikens bidrag 
till denna process så att den utvecklas hållbart. I ett glest befolkat land som 
Sverige innebär regionförstoring en ökad möjlighet för kvinnor och män att 
nå t.ex. arbetsplatser, utbildningsinstitutioner och ett större service- och kul-
turutbud. […]
 Det är också viktigt att beakta kvinnors och mäns olika pendlingsmönster 
dvs. att män oftare pendlar längre sträckor och i egen bil och kvinnor mer nära 
hemmet och ofta med kollektiva transporter. […]
 De negativa konsekvenser som kan uppkomma i och med regionförstoring 
måste i varje enskilt fall vägas mot positiva konsekvenser i form av t.ex. tillväxt 
och möjlighet för kvinnor och män att studera och att få arbete utan att flytta, 
faktorer som också är delar av en hållbar utveckling [min anmärkning].854

Samma tankegångar står att finna i den av Sverige framtagna strategin En 
nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsätt-
ning 2007-2013,855 men även att tillväxt för en hållbar utveckling förutsätter 
jämställdhet.

I samtliga faser av framtagande och genomförande av strukturfondsprogram 
och insatser inom dessa skall samtliga dimensioner av hållbar utveckling be-
aktas. En helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv i arbetet bidrar till en håll-
bar utveckling i regionen. Särskilt fokus skall ges jämställdhet mellan kvinnor 
och män, integration och mångfald samt en bättre miljö. Jämställdhet mellan 
kvinnor och män skall främjas på alla nivåer, vid utarbetande och genomför-
ande av strukturfondsprogram och projekt både genom representation och 
genom att dessa perspektiv genomsyrar strukturfondsarbetet.856

853 Skr. 2005/06:126, sid. 7. 
854 Skr. 2005/06:126, sid. 23-24. Det bör i sammanhanget påtalas att begreppet ”re-

gionförstoring” har i forskningen problematiserats ur ett genusperspektiv. Se till 
exempel Friberg, 2006. 

855 Näringsdepartementet (N7037), 2007.
856 Näringsdepartementet (N7037), 2007, sid. 38. 
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Innebörden av resonemangen i de båda nationella strategierna är att jäm-
ställdhetsfrågorna är viktiga för arbetet mot en hållbar utveckling och till-
växt, och ur såväl ett ekonomiskt som geografiskt hänseende. Trots att det i 
förarbetena till kollektivtrafiklagen talas om en kollektivtrafikmarknad, där 
den rättsliga regleringen syftar till att skapa förutsättningar för etablering av 
kollektivtrafikföretag, behandlas alltså inte jämställdhetsperspektivet i sam-
band med detta. Enligt min uppfattning innebär nuvarande kollektivtrafik-
lagstiftning att inriktningen av den långsiktiga planeringen av kollektivtrafi-
ken mot en hållbar utveckling och tillväxt blir upp till varje regional kollek-
tivtrafikmyndighet att besluta. En förutsättning för att begreppen ”hållbar 
utveckling” och ”tillväxt” kommer att inkludera ett jämställdhetsperspektiv 
vid tillämpningen av 2 kap. 10 § kollektivtrafiklagen, samt att ”andra (jäm-
ställdhets)planer och (jämställdhets)program” beaktas av regionala kollek-
tivtrafikmyndigheter, är att lagtexten läses jämte förarbetena (den allmänna 
delen). Utöver detta krävs kännedom om de nationella strategierna och deras 
innebörd samt att de tillmäts betydelse som tolkningsunderlag. Trots det 
menar jag att bestämmelsen ger utrymme för att med stöd av de nationella 
strategierna argumentera för att jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid ut-
formningen av trafikförsörjningsprogram.857 
 Att vissa krav (motsvarande vad som avses med konkreta handlingsdirek-
tiv) anses möjliga eller viktiga att reglera avseende det närmare innehållet av 
regionala trafikförsörjningsprogram, visar kraven på redovisning av åtgärder 
för att skydda miljön858 och tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning 
av kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos personer med funktionsned-
sättning.859 Med jämförelsen avser jag inte att jämställdhet ska sättas fram-
för nämnda bestämmelser. Däremot ställer jag mig med utgångspunkt i det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem, frågande till varför 
det inte alls regleras i kollektivtrafiklagen. 

857 Det bör påpekas att det gäller utöver det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem och som nämnts innebär att arbetsformerna, genomförandet och 
resultaten medverkar till ett jämställt samhälle. 

858 2 kap. 10 § p. 3 kollektivtrafiklagen.
859 2 kap. 10 § p. 4 kollektivtrafiklagen. 

250



4.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i 
lagen förväntas att agera 

I detta avsnitt undersöker jag regler som synliggör vem som antingen med 
stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen förväntas agera, (vem-regler). 
Beroende på vad för konkreta (jämställdhetsfrämjande) handlingsdirektiv 
som ska utföras kan ”vem” grupperas enligt följande: 

a) vem som är behörig att antingen besluta i en viss fråga som kan avse 
en åtgärd, föreläggande, förfaringssätt, eller att anta olika former av 
styrdokument med stöd av regleringen eller

a) vem som har en skyldighet att vidta en åtgärd, eller
a) vem som utpekas utöva tillsyn eller kontrollera att så sker.

Vidare kommer sambandet mellan regeltyperna att belysas, det vill säga vem-
regler i förhållande till redovisade vad-regler. Detta görs med hjälp av en 
jämförelse med vad som i föregående avsnitt beskrevs utgöra konkreta hand-
lingsdirektiv, där dock kraven på tidsbestämda mål och åtgärder i kollektiv-
trafiken fokuserade på personer med funktionsnedsättning. 
 När det gäller vem-regler utpekas regionala kollektivtrafikmyndigheter 
som ansvariga i frågor som faller inom lagens tillämpningsområde. Beträf-
fande myndighetens ansvar för utformning och innehåll i trafikförsörjnings-
program framgår detta av 2 kap. 8 § kollektivtrafiklagen. Som tidigare kon-
staterats saknas regler som anger vad som ska utföras i form av konkreta 
handlingsdirektiv när det kommer till jämställdhet. Av detta följer att det 
utöver vad som ovan beskrivits inte finns något ytterligare att tillägga. 
 För att belysa nödvändigheten av att alla tre regeltyperna behövs för att 
möjliggöra och främja ett jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen öns-
kar jag däremot återknyta till min tidigare jämförelse angående kravet på re-
dovisning av tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik 
med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Myndighe-
terna ingår i den första gruppen enligt de kategorier av aktörer som med stöd 
av lagen eller genom anvisningar i lagen ska agera. I detta avseende handlar 
det om att myndigheterna i regionala trafikförsörjningsprogram förväntas 
redovisa tidsbestämda mål och åtgärder. 
 Genom att det i kollektivtrafiklagen hänvisas till lagen (1979:558) om 
handikappanpassad kollektivtrafik framgår om än i kompletterande lagstift-
ningar även kategorin vem som utpekas ska utöva tillsyn eller kontrollera att 
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så sker, det vill säga att kollektivtrafiken handikappanpassas.860 Nämnda lag 
föreskriver endast att ”den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som 
utövar sådan trafik skall se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer 
med funktionshinder”.861 För att få reda på ”vem” som förväntas agera uti-
från formuleringarna ”har tillsyn” och ”utövar sådan trafik” behöver man gå 
vidare till förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik.862 
Min poäng med redogörelsen är förutom att synliggöra sambandet mellan 
regeltyperna, det vill säga att regionala kollektivtrafikmyndigheter förväntas 
agera utifrån kravet på redovisning av tidsbestämda mål och åtgärder, att 
kategoriindelning av aktörer innebär att det kan finnas flera aktörer bero-
ende på vad det är som ska utföras (vad-regler), och att de kan tilldelas olika 
uppgifter. 

4.4.3 Hur detta ska gå till

Föregående framställning har koncentrerats till åtgärder som ska åstadkom-
mas och vem som förväntas se till att så sker. I detta avsnitt fokuserar jag på 
regler i kollektivtrafiklagen som anger hur det ska gå till. Som framgått be-
höver även hur-regler ses i relation till övriga regeltyper. Sambandet kommer 

860 Se 1 kap. 4 § kollektivtrafiklagen. Det kan också nämnas att lagen (1979:558) om 
handikappanpassad kollektivtrafik trädde i kraft 1 januari 1980 (det vill säga större 
delen av lagen) respektive 1 juli 1980, genom Prop. 1978/79:99. Tidigare framgick 
det av propositionen Regeringens proposition 1978/79:99 om en ny trafikpolitik att 
de numera upphävda trafikverken Vägverket och Banverket ansvarade för tillsynen 
av lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Genom förordning om 
ändring i förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik (utfärdad 
den 9 december 2010) ändrades Vägverket och Banverket till Trafikverket.

861 Se 2 § i lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. Notera att det i nämn-
da lag talas om ”resenärer med funktionshinder”, vilket skiljer sig från kollektivtra-
fiklagens uttryck ”personer med funktionsnedsättning”. 

862 Enligt 4 § förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik framgår 
att tillsynsansvaret delas av Trafikverket och Sjöfartsverket, som inom sina respek-
tive områden ska initiera, planera och följa upp anpassningen. Detsamma gäller 
för Transportstyrelsen inom luftfartsområdet. Genom förordning om ändring i 
förordningen (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik (utfärdad den 9 
december 2010) omfattas även Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens verksamhet. 
Samma bestämmelse stadgar att Trafikverket ska verka för att anpassningen sam-
ordnas. Därutöver ges Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen inom sina 
respektive områden rätt att meddela de föreskrifter som behövs om färdmedlens 
och terminalernas konstruktion, utrustning och drift. Innan föreskrifter meddelas 
ska myndigheterna dock samråda med berörda myndigheter, terminalansvariga och 
handikapporganisationer, samt med företrädare för dem som utövar trafiken. 
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att synliggöras med hjälp av samma exempel som användes i de föregående 
avsnitten, det vill säga kravet på tidsbestämda mål och åtgärder för anpass-
ning av kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning. 
 Först kan konstateras att det saknas regler som anger hur det ska gå till. 
Det har sin grund i att det saknas konkreta handlingsdirektiv som syftar till 
att främja det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. 
 Beträffande kravet på redovisning av tidsbestämda mål menar jag det är 
möjligt att se själva kravet på redovisningen som en form av hur-regel. Som 
nämnts hänvisar kollektivtrafiklagstiftningen till lagen (1979:558) om handi-
kappanpassad kollektivtrafik. I den senare lagen finns generella bestämmelser 
som bland annat anger att den som har tillsyn över kollektivtrafik och den 
som utövar sådan trafik ska se till att trafiken anpassas med hänsyn till rese-
närer med funktionshinder, samt att funktionshindrades särskilda behov ska 
beaktas när kollektivtrafik planeras och genomförs. Det kan noteras att for-
muleringen ”och den som utövar sådan trafik” innebär att även kollektivtra-
fikföretag bör omfattas av bestämmelsen. Vidare antyder formuleringen ”när 
kollektivtrafik planeras och genomförs” att funktionshindrades särskilda be-
hov ska beaktas i alla steg av processen, det vill säga på samtliga beslutsnivåer. 
 Exemplifieringen avseende kravet på en redovisning på tidsbestämda mål 
och åtgärder visar att precision i styrningen kräver att samtliga regeltyper 
finns med i lagen. Om inte krävs det i så fall en anvisning i den aktuella lag-
stiftningen om var regeltyperna står att finna. Emellertid visar det exempel 
som här har behandlats att även om det finns en kompletterande lagstift-
ning, är den inte särskilt tydlig och överblickbar. 

4.4.4 Sammanfattande kommentarer

I föregående tre avsnitt undersöktes precisionen i jämställdhetsstyrningen. 
Jag utgick från antagandet om att alla tre regeltyperna behövs för att främja 
det rättsliga genomförandet av det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem, där precision anses föreligga när varje konkret handlingsdi-
rektiv (vad-regler) åtföljs av såväl vem-regler som hur-regler. 
 Som framgått anses regionala trafikförsörjningsprogram vara betydelse-
fulla för att underlätta användningen av kollektivtrafiken som ett instrument 
för att utveckla samhället.863 Trots att kollektivtrafiken i propositionstexterna 

863 Se Prop. 2009/10:200, sid. 46. Som tidigare nämnts syftar regionala trafikför-
sörj ningsprogram till att även utgöra en planeringsförutsättning för annan 
samhällsplanering. 
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lyfts fram som ett centralt medel för att främja ett jämställt transportsystem, 
visar undersökningen att det saknas jämställdhetsfrämjande regler som anger 
vad som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv (vad-regler). Som 
en följd av detta saknas det således även vem-regler och hur-regler i kollektiv-
trafiklagen. I den mån det hade funnits konkreta handlingsdirektiv förväntas 
regionala kollektivtrafikmyndigheter i vissa frågor att med stöd av lagen el-
ler genom anvisningar i lagen agera. Uttrycket ”vissa” frågor sammanhänger 
med vad det är som ska utföras, utifrån kategoriindelning av aktörer. 
 Det kan också konstateras att personer med funktionsnedsättning anses 
särskilt skyddsvärda i kollektivtrafiklagstiftningen. Som jag har visat framgår 
det av uttryckliga krav i lagtexten på tidsbestämda mål och åtgärder för an-
passning av kollektivtrafik med hänsyn till personer med funktionsnedsätt-
ning och krav på att bytespunkter och linjer ska vara fullt tillgängliga för alla 
resenärer. 
 Min undersökning visar även att begreppet ”tillgänglighet” i kollektivtra-
fiklagen ges en betydligt snävare innebörd än vad som uttrycks i de trans-
portpolitiska propositionerna, där exempelvis möjligheten att minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner 
inkluderas i tillgänglighetsbegreppet. I kollektivtrafiksammanhang förefaller 
tillgänglighet utgå från människors kroppsliga funktioner, det vill säga foku-
serar på fysisk ”funktionsvänlighet”.
 Därutöver påvisas att det med stöd av de nationella strategierna En na-
tionell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007-2013 och Strategiska utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi 
för hållbar utveckling är möjligt att argumentera för att jämställdhet ska be-
aktas vid utformning av regionala trafikförsörjningsprogram, eftersom det i 
förarbetena anges att programmen bör ta sin utgångspunkt i de transport-
politiska målen samt att myndigheten ska beakta andra nationella, regionala 
och lokala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling 
och tillväxt. Som framgått utvecklas inte begreppen i förarbetena till kol-
lektivtrafiklagen, men däremot framgår det av de nationella strategierna att 
jämställdhet ingår i begreppen ”hållbar utveckling” och ”tillväxt” samt att 
de kopplas ihop med resor och transporter. Genom att utvidga tolknings-
underlaget konstaterades bestämmelserna i kollektivtrafiklagen innebära att 
regionala kollektivtrafikmyndigheter ska beakta jämställdhetsmål, jämställd-
hetsplaner och program eftersom en hållbar utveckling och tillväxt i enlighet 
med strategierna förutsätter jämställdhet. 
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 Sammanfattningsvis kan det konstateras att jämställdhetsstyrningen är 
obefintlig i kollektivtrafiklagen. Enkelt uttryckt finns det ingen precision att 
tala om beträffande de bestämmelser som reglerar innehåll, utformning och 
uppföljning av regionala trafikförsörjningsprogram. Därmed kan det också 
slås fast att den rättsliga konstruktionen varken möjliggör eller främjar ett 
jämställdhetsperspektiv. I tabellen nedan illustreras undersökningen av reg-
lerna som rör det regionala trafikförsörjningsprogrammet:

Figur 6 Regler som anger vad, vem och hur i kollektivtrafiklagen
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5. Fysisk planering inom ramen 
för plan- och bygglagen

5.1 Inledning

Detta kapitel ägnas åt den rättsliga regleringen av fysisk planering,864 det vill 
säga den del av planeringen som syftar till att avgöra hur mark och vatten ska 
användas i tid och rum. I likhet med kollektivtrafiken lyfts fysisk planering 
fram som ett centralt område för att främja det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem. Således kan det förväntas att jämställdhetsper-
spektivet avspeglas i den nya plan- och bygglagstiftningen.
 Den kommunala fysiska planeringen regleras huvudsakligen i plan- och 
bygglagen (2010:900)865 och kompletteras med bestämmelser i kommunal-
lagen (1991:900).866 På samma sätt som i föregående kapitel, kommer jag i 
detta kapitel studera om plan- och bygglagstiftningen svarar mot problem-
representationerna ”brist på en jämn representation”, ”brist på tillgänglighet 
på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseen-
den” som uttrycks i propositionstexterna.867 Dessa belyses särskilt i avsnitt 

864 Se avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
med utgångspunkt från vem, vad, och hur, not 398, avseende vad som inkluderas i 
offentlig samhällsplanering. 

865 Om inget annat anges är det den nya plan- och bygglagen som vid jämförelser 
avses, och i den mån jag hänvisar till den äldre plan- och bygglagen kommer det att 
framgå genom att gällande lagstiftning betecknas som nuvarande. På samma sätt 
behandlas förarbeten, det vill säga om inget särskilt anges avses propositionen till 
nuvarande plan- och bygglagstiftning. 

866 Förenklat handlar fysisk planering om en verksamhet som syftar till att avgöra hur 
till exempel mark och vatten ska användas. Emellertid skiljer sig det rättsliga regel-
verket åt beroende på vilken verksamhet/vad det är som planeras. I nästa kapitel (6) 
behandlas fysisk planering av infrastrukturprojekt, det vill säga enligt sektorslagarna 
väglagen (1971:948) och lagen (1995:1649) om byggande av järnväg. 

867 Se kapitel 3 avseende undersökningen av propositionerna Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 
2005/06:160) och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93) 
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5.3.1.1–5.3.1.3. Vidare görs undersökningen av plan- och bygglagen utifrån två 
frågeställningar och med hjälp av två olika metoder. 
 I den första delen, avsnitt 5.3, undersöks frågeställningen om och hur ett 
jämställdhetsperspektiv868 avspeglas i plan- och bygglagen. Även det rättsliga 
materialet kommer att behandlas på samma sätt som gjordes i föregående 
kapitel,869 där det centrala i den genusrättsvetenskapliga metodramen, så 
som den har beskrivits i metodavsnitt 2.2.2, är att materialet undersöks med 
hjälp av en teleologisk lagtolkningsmetod. I materialhänseende vill jag återi-
gen förtydliga att förutom förarbeten till nuvarande plan- och bygglagen, an-
vänds även förarbeten till den gamla plan- och bygglagen (1987:10) som tolk-
ningsunderlag.870 Som berördes i materialavsnittet 2.3–2.3.1 är anledningen 
till detta dels att de gamla förarbetena uttryckligen sägs gälla även för en del 
bestämmelser i den nya plan- och bygglagen, dels att det för vissa bestäm-
melser ges knapphändig information, vilka för tolkning och tillämpning för-
utsätter att gamla förarbeten används som tolkningsunderlag. I synnerhet 
gäller detta för bestämmelser som endast genomgått språkliga ändringar. 
 Eftersom begreppen ”hållbar utveckling” och ”tillväxt” förekommer även 
i plan- och bygglagstiftningen kommer följande nationella strategier att an-
vändas som tolkningsunderlag: Strategiska utmaningar – en vidareutveckling 
av svensk strategi för hållbar utveckling,871 En nationell strategi för regional kon-
kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013872 och regeringens 
skrivelse Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap 
och sysselsättning.873 I den mån inget nytt tillförs vad gäller innebörden av 
begreppen ”hållbar utveckling” och ”tillväxt” kommer jag dock att hänvi-
sa till föregående kapitel 4. Vidare används som tolkningsunderlag Jämits 
betänkande Jämställdhet – transporter och IT,874 och rapporten Regler med 

och för en sammanfattning av undersökningen, se avsnitt 3.5 Sammanfattande 
kommentarer. 

868 I likhet med undersökningen av kollektivtrafiklagen förstås jämställdhet i en vidare 
betydelse. För en närmare beskrivning av ”jämställdhetsperspektiv”, se inledningen 
till kapitlet om kollektivtrafiken, avsnitt 4.1 Inledning och not 716. 

869 Se avsnitt 4.1 Inledning.
870 Som jag redogjort för i materialavsnitten 2.3 Textmaterial och urval och 2.3.1 Förar-

betsmaterial och andra rättskällor som tolkningsunderlag skiljer sig fysiska infrastruk-
turplaneringsprocesser enligt sektorslagarna från fysisk planering inom ramen för 
plan- och bygglagen i det att fler rättskällor används för tolkning av väglagen och 
banlagen. Till detta återkommer jag under kapitel 6. 

871 Skr. 2005/06:126. 
872 Näringsdepartementet (N7037), 2007. 
873 Skr. 2009/10:221. 
874 SOU 2001:44. 
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hänsyn till jämställdhet i planering och prövning av kommunikationer.875 Den 
senare utgjorde underlag för Jämits förslag på ändringar i den gamla plan- 
och bygglagen.876 
 I den andra delen, avsnitt 5.4, undersöks frågeställningen om den rättsliga 
konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv i ett urval 
av bestämmelser i plan- och bygglagen, det vill säga de som rör krav på för-
farande och innehåll i översiktsplaner. Denna undersökning görs med hjälp 
av rättssociologiska analysverktyg.877 Som jag tidigare har berört undersöker 
och kategoriserar jag med hjälp av verktygen regler som anger vad det är 
som ska utföras, vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen 
förväntas att agera, och hur det ska gå till. Jag utgår som nämnts från att 
en rättslig konstruktion som främjar ett jämställdhetsperspektiv anses kräva 
precision i jämställdhetsstyrning, vilken bedöms föreligga när varje konkret 
handlingsdirektiv (vad-regler) åtföljs av vem-regler och hur-regler. 
 Kapitlet kommer att disponeras på följande sätt: första delen av kapitlet 
inleds med en allmän del. Avsnitt 5.2 syftar således till att ge en bakgrund till 
nuvarande plan- och bygglag. I anslutning till denna redogör jag även kort 
för kopplingen mellan det transportpolitiska målet om ett jämställt trans-
portsystem och fysisk planering. I följande avsnitt, 5.3, undersöker jag på en 
översiktlig nivå den första frågeställningen om och hur ett jämställdhetsper-
spektiv avspeglas i plan- och bygglagens allmänna bestämmelser. Därefter 
undersöker jag i avsnitt 5.3.1 premisserna för fysisk planering av det offentliga 
rummet och fokuserar särskilt på om plan- och bygglagstiftningen motsvarar 
de problemrepresentationer som nämndes inledningsvis. I likhet med före-
gående kapitel undersöker jag i följande tre avsnitt, 5.3.1.1–5.3.1.3, om det i 
plan- och bygglagstiftningen finns specifika krav på en jämn representation, 
krav på att jämställdhetsperspektivet beaktas i tillgänglighetsfrågor samt krav 
på kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser.878 Bestämmelser i plan- 
och bygglagens tredje kapitel, det vill säga de som rör krav på innehåll och 

875 SOU 2001:43, Rapport 2.
876 Se avsnitt 2.3 Textmaterial och urval och 2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskäl-

lor som tolkningsunderlag. 
877 För en närmare beskrivning av analysverktygen se metodavsnitt 2.2.3 Metod för att 

analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument med utgångspunkt från vem, 
vad, och hur, se även kapitel 4.1, där jag beskriver hur analysverktygen används i 
undersökningen av kollektivtrafiklagstiftningen. 

878 Livsbetingelser, som en sammanfattande beteckning för de förståelser som i trans-
portpolitiska propositionstexter handlar om kvinnors och mäns värderingar, intres-
sen, behov, erfarenheter och beteenden, har beskrivits närmare i föregående kapitel, 
se avsnitt 4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser. 
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utformning av översiktsplaner, undersöks i avsnitt 5.3.2–5.3.2.1. Tillsyn av 
nämnda bestämmelser behandlas under avsnitt 5.3.3. I avsnitt 5.3.4 avslutas 
denna del av undersökningen med sammanfattande kommentarer. 
 I andra delen av kapitlet, i avsnitt 5.4 och i efterföljande delavsnitt 5.4.1–
5.4.3, undersöker jag som nämnts den andra frågeställningen om den rättsliga 
konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv i plan- och 
bygglagen. Denna undersökning avslutas med sammanfattande kommen-
tarer i avsnitt 5.4.5. Det samlade resultatet av undersökningen kommer att 
analyseras utifrån avhandlingens teoriram i kapitel 8.

5.2 Allmänt om plan- och bygglagstiftningen

Nedan ges en allmän bakgrund till nuvarande plan- och bygglag. Först kom-
mer jag kort att återge kopplingen mellan det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem och fysisk planering. 
 Som jag har visat i kapitel 3 anses den fysiska planeringen vara en vik-
tig förutsättning för att uppnå de transportpolitiska målen. Vidare uttrycks 
att transportpolitisk måluppfyllelse bör vara vägledande i planering och be-
dömning av fysiska åtgärder i transportsystemet, samt beaktas i den övriga 
markanvändningen. En viktig del i de uttryckta ambitionerna är betoningen 
på vikten av att kvinnors och mäns intressen och värderingar kommer till 
uttryck på lika villkor i fysiska planerings- och beslutsprocesser. Det gäller 
särskilt vid större infrastrukturprojekt eftersom de bedöms ge långsiktiga ef-
fekter på den framtida samhällsutvecklingen.879 I gällande proposition Mål 
för framtidens resor och transporter880 talas det om transportpolitikens ”syn-
kronisering med och tillämpning i den fysiska planeringen”. Utvecklingen av 
bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt en central roll för möjligheterna att 
utveckla transportsystemet i linje med de transportpolitiska målen, till exem-
pel för att skapa förutsättningar för kollektivtrafik.881 Samtidigt uppfattas ett 
effektivt transportsystem utgöra en förutsättning för att kunna nå generella 
samhällsmål såsom regional tillväxt och hållbar utveckling.882 Förenklat ges 

879 Se avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett 
jämställt transportsystem. 

880 Prop. 2008/09:93.
881 Prop. 2008/09:93, sid. 62-63.
882 Prop. 2008/09:93, sid. 63.
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i propositionen uttryck för en ömsesidig påverkan mellan fysisk planering 
i generell mening och transportpolitiken. Det gäller alltså både den plane-
ring som sker inom ramen för plan- och bygglagen och den som sker ge-
nom sektorslagarna väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av 
järnväg.883 Den nya plan- och bygglagstiftningen antas också möjliggöra en 
utveckling av samhällsstrukturen som stödjer tillämpningen av de transport-
politiska målen.884 Mot denna bakgrund menar jag det finns anledning att 
anta att den nya plan- och bygglagen har utformats på sätt som svarar mot 
uttryckta problemrepresentationer, och att specifika förståelser av målet ”ett 
jämställt transportsystem” avspeglas i lagen. 
 I detta sammanhang vill jag även lyfta fram att det inte är möjligt att 
avgränsa resor och transporter från livets övriga områden. Människors möj-
ligheter att leva jämställda liv är inte begränsade till det ena eller det andra. 
Jämställdheten följer på så sätt inte den traditionella indelningen av rätten 
i så kallade rättsområden. Som tidigare berörts syftar jämställdhetspolitiken 
till att förändra den ordning och de system i samhället som upprätthåller 
ojämlika maktförhållanden mellan könen och förtydligas på vissa områden, 
däribland på transportområdet. Det betyder att jämställdheten ska genom-
syra såväl alla politikområden som rättsordningen. I den offentliga samhälls-
planeringen ingår frågor om resor och transporter, planering av markan-
vändning och bebyggelsestruktur, samtliga faktorer som påverkar kvinnors 
och mäns organisering av vardagslivet. Att så är fallet bekräftar det transport-
politiska målet ”ett jämställt transportsystem” vilket som nämnts utgör ett 
led i den generella jämställdhetspolitiken.885 
 Den nya plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft den 2 maj 2011. 
Lagen ersätter därmed den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och lagen 
(1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk. Plan- och bygglag-
stiftningen utgör resultatet av ett stort antal utredningsförslag. Min avsikt 

883 Se vidare kapitel 6 avseende fysisk planering enligt sektorslagarna. 
884 Min tolkning är att de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2013 genom 

propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur (Prop. 2011/12:118) kan in-
kluderas i de transportpolitiska målsättningarna, eftersom det redan år 2009 avise-
rades att en särskild kommitté tillsatts med uppgift att se över planeringsprocesser 
och lagstiftning för fysisk planering av infrastrukturanläggningar och markanvänd-
ning. Lagändringarna beträffande planeringsprocesser vid större infrastrukturpro-
jekt behandlas under avsnitt 6.6 Jämställdhetsperspektiv enligt den nya ordningen 
från och med den 1 januari 2013 – En sammanhållen process för fysisk planering av 
transportinfrastruktur.

885 Se avsnittet 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den 
generella jämställdhetspolitiken.
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är inte att ge en heltäckande bild av samtliga utredningar, utan genom att 
beskriva ett utsnitt av den omfattande lagstiftningsprocessen som har re-
levans för jämställdhet är syftet att underlätta förståelsen för den fortsatta 
framställningen.
 En mycket förenklad beskrivning av lagstiftningsprocessen är att det år 
2002 tillsattes en kommitté med uppdrag att se över plan- och bygglagstift-
ningen samt att föreslå lagändringar.886 Kommittén, som antog namnet PBL-
kommittén, överlämnade i september 2005 sitt slutbetänkande Får jag lov? 
Om planering och byggande.887 Delar av kommitténs lagförslag har behandlats 
i propositionerna Ny instansordning för PBL-ärenden888 och Ett första steg för 
en enklare plan- och bygglag.889 Övriga delar av PBL-kommitténs utredning 
behandlas i propositionen till nuvarande plan- och bygglagstiftning. 
 Genom propositionen Ett första steg för en enklare plan- och bygglag890 in-
fördes vissa förenklingar och förtydliganden av bestämmelserna i den äldre 
plan- och bygglagen, vilka i väsentliga avseenden syftade till att underlätta 
arbetet för berörda parter i plan- och byggprocessen. Emellertid bedömdes 
att ett antal frågor behövde utredas ytterligare. Detta gällde främst frågor 
förknippade med detaljplane- och byggprocesserna samt förenklat planförfa-
rande, vilket år 2007 resulterade i ett beslut att tillsätta ytterligare en utred-
ning med uppdrag att se över vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen.891 
Uppdraget utökades året därpå genom ett tilläggsdirektiv,892 som innebar 
att utreda möjligheten att i viss utsträckning begränsa tillämpningsområdet 
för lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring med mera. Byggprocessutredningen 
presenterade i juni 2008 sitt slutbetänkande Bygg – helt enkelt!893 Ytterligare 
ett antal utredningar har presenterats, inom främst energi- och miljöområ-
det. Tillsammans har nämnda utredningar lagt grunden för gällande plan- 
och bygglag.894 
 I korthet poängteras de viktigaste förändringarna vara att plan- och bygg-
processerna förenklats, samtidigt som kontrollen av byggandet har skärpts. 

886 Dir. 2002:97. 
887 SOU 2005:77.
888 Prop. 2006/07:98. 
889 Prop. 2006/07:122. 
890 Prop. 2006/07:122. 
891 Se Dir. 2007:136. Kommittén antog namnet Byggprocessutredningen. 
892 Dir. 2008:50.
893 SOU 2008:68. 
894 Se Prop. 2009/10:170, Del 1 och Del 2 bilagor. Propositionen antogs av riksdagen 21 

juni 2010. 
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Därutöver har den nya plan- och bygglagen delvis fått en ny struktur, språket 
har moderniserats och viktiga termer har definierats. Vidare har nya bestäm-
melser införts som innebär att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid 
planläggning och vid byggande, samt att hänsyn ska tas till förutsättning-
arna för telekommunikation och annan informationsteknik. Planläggning 
definieras enligt bestämmelsen i 1 kap. 4 § PBL vara arbetet med att ta fram 
en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser.895 
Översiktsplanens strategiska funktion har stärkts och därtill även kravet på 
aktualitetsprövning av planen. En del förenklingar har införts, bland dessa 
hör krav på detaljplanens utformning samt möjlighet att begära förhandsbe-
sked av byggnadsnämnden. Vidare har det tidigare kravet att en detaljplan 
måste föregås av ett program, liksom kravet på en fastighetsplan, slopats. 
Handläggningstiden för ett bygglovsärende fastslås till högst tio veckor. 
Dessutom har en ny skyldighet vid bygglov införts, som innebär att pröva 
krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- el-
ler orienteringsförmåga. Sammantaget antas dessa förändringar underlätta 
tillämpningen av den nya lagen. 

5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen 

I det följande kommer jag att behandla bestämmelser som återfinns i plan- 
och bygglagens två inledande kapitel. I samband med detta redovisas även de 
olika plannivåer som regleras i lagen, varav översiktsplan kommer att stude-
ras närmare i avsnitt 5.3.2.1. 
 Inledningsvis bör det påpekas att vid fysisk planering gäller generellt att 
kommunen har ett så kallat planmonopol, vilket med få undantag inne-
bär att det är kommunen ensam som prövar och bestämmer i frågor om 
markanvändningen. Den kommunala planeringsprocessen regleras i plan- 
och bygglagen och resulterar ofta i olika planer. Förenklat handlar det om 
vad olika geografiska områden bör användas till, exempelvis lokalisering av 
bostadsbebyggelse, naturområden, en viss typ av verksamhet som industri, 
handel, rekreationsområden, kommunikationer et cetera. I den kommunala 
självstyrelsen som är grundlagsstadgad är planmonopolet en viktig hörnsten. 

895 I den fortsatta framställningen använder jag planläggning i samma betydelse. Plan-
nivåerna redovisas under kommande avsnitt 5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och 
bygglagen. 
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För att förstå den kommunala självstyrelsens896 grunder behöver man gå till 
regeringsformen.897 
 Den nya plan- och bygglagen delas in i 16 kapitel. Lagen reglerar till vä-
sentliga delar användning av mark och vatten, bebyggelsemiljö, bebyggel-
seutveckling, planläggning, tillståndsprövning och tillsyn.898 Ett av syftena 
med den nya plan- och bygglagen var att att modernisera och underlätta 
läsbarheten och tillämpningen av plan- och bygglagen, där bestämmelserna 
i plan- och bygglagens två inledande kapitel uttalas utgöra en generell platt-
form för efterföljande materiella och processuella bestämmelser.899 Således 
har de ändamål som beskrivs med dessa bestämmelser stor betydelse för 
tolkningen av lagens övriga bestämmelser, till exempel krav på vilka allmän-
na och enskilda intressen som hänsyn ska tas till vid behandling av en viss 
sakfråga. 
 Med planläggning avses arbetet med att ta fram olika planer,900 som regle-
ras i lagens kapitel 3-7. Planinstrumenten har olika räckvidd och kan indelas 
i olika plannivåer, som följer nedan: 

Regionplan – är frivillig vilket innebär att den får men inte måste upprät-
tas. Det geografiska verksamhetsområdet är regionen, det vill säga det 
område inom vilken regionplaneorganet verkar. Regionplaneorganet som 
upprättar planen består i sådant fall av ett befintligt kommunalförbund, 
av ett antal kommuner i en region eller av statliga myndigheter, till exem-

896 Ibland förekommer begreppet kommunal ”självbestämmanderätt”. Jag använder 
”självstyrelse” synonymt med ”självbestämmanderätt”. 

897 Se 14 kap. 2 § regeringsformen (RF). Genom grundlagsreformen 2010 stärktes kom-
muners självstyrelse ytterligare. Enligt bestämmelsen 8 kap 5 § RF ska föreskrifter 
om grunderna för den kommunala beskattningen samt föreskrifter om kommu-
nernas befogenheter och åligganden meddelas i lag. Däremot anges i 2 kap. 1 § 
KomL gränserna för den kommunala kompetensens omfattning. Enligt nämnda 
bestämmelse får kommunen själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, och 
som inte ska handhas av staten eller någon annan. Tillämpningen av bestämmel-
sen och därmed gränserna för den kommunala självbestämmanderätten har främst 
utvecklats i rättspraxis. Viktigt att belysa är att nämnda paragraf uttrycker lokalise-
ringsprincipen vilken anses vara en av de viktigaste kommunalrättsliga principerna. 
Principen anger den geografiska ramen inom vilken kommunen får agera, det vill 
säga att de intressen som kommunen vill tillgodose ska vara knutna (lokaliserade) 
till kommunen. 

898 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 131.
899 Prop. 2009/10:170, Del 1 sid. 133.
900 Planläggning definieras i 1 kap. 4 § PBL. 
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pel länsstyrelsen eller länsstyrelserna inom en region eller statliga centrala 
organ. 

Översiktsplan – är obligatorisk och omfattar hela kommunens yta. I över-
siktsplanen ska kommunen ange inriktningen för den långsiktiga utveck-
lingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska vara aktuell, och 
kan för vissa delområden fördjupas. 

Detaljplan – är rättsligt bindande och gäller för ett visst antal år (genom-
förandetiden) med möjlighet till förlängning. Planen omfattar en avgrän-
sad del av kommunens yta i vilken kommunen i detalj reglerar markan-
vändning, lämplighet och lokalisering av bebyggelse och anläggningar. 
Vid upprättande av detaljplan utgår denna från översiktsplanen i vilken 
de stora linjerna för kommunens fysiska planering anges. Detaljplanens 
funktion är att prövningen av frågor om markanvändning ska ske i former 
som ger möjligheter till en samlad bedömning och till insyn och påverkan 
från berörda intressenter, till exempel närboende. 

Områdesbestämmelser – är inte rättsligt bindande. Områdesbestämmel-
ser får användas för två ändamål, dels för att säkerställa att syftet med 
översiktsplanen uppnås, dels för att tillgodose riksintressena enligt 3 eller 
4 kap. I båda fallen krävs för områdesbestämmelserna att de har stöd i 
översiktsplanen. 

Av ovan redovisade plantyper kommer som nämnts översiktsplanen att be-
handlas inom ramen för denna undersökning. Översiktsplanen är obligato-
risk och uttalas vara ett viktigt strategiskt instrument för kommunens lång-
siktiga planering av markanvändning och bebyggelse. På så sätt har reglerna 
som styr översiktsplanens form och innehåll en stor betydelse för samhälls-
utvecklingen och förutsättningarna för en planering av transporter och resor 
som främjar kvinnors och mäns möjligheter att leva jämställda liv. 

5.3.1 Premisser för fysisk planering av det offentliga rummet

Plan- och bygglagen inleds med en portalparagraf som anger de grundläg-
gande värderingarna bakom lagstiftningen. Jämställdhet uttrycks inte expli-
cit i portalparagrafen, men under jämlikhetsbegreppet insorteras jämställd-
het. I lagtexten formuleras att bestämmelserna i lagen syftar till att med hän-
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syn till den enskilda människans frihet ”främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar ”livsmiljö” för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer”.901 Av författningskommentaren framgår att innehållet i be-
stämmelsen förutom en språklig ändring i övrigt överensstämmer med den 
äldre plan- och bygglagen.902 Någon närmare förklaring av lagens ändamål 
ges inte. I propositionens allmänna del behandlas jämlikhetsbegreppet i hu-
vudsak kring bebyggelsens tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.903 Den specifika relationen mellan 
kvinnor och män uppmärksammas alltså inte särskilt. Även om portalpara-
grafer sällan är tänkta att åberopas i enskilda ärenden, har portalparagrafen 
i plan- och bygglagen stor betydelse för tolkning och tillämpning av lagens 
materiella och processuella regler genom att den ger ett tolkningsmönster av 
intressen.904 Det betyder att inga nya intressen eller hänsynskrav tillkommer 
i de följande kapitlen. Detta faktum var också ett av skälen till att Jämit re-
dan år 2001 föreslog att ett jämställdhetsperspektiv borde införas i dåvarande 
plan- och bygglag.905 
 I PBL-kommitténs slutbetänkande fastslås att tidigare grundläggande krav 
på sociala hänsyn och boendekvaliteter bör vara oförändrade.906 Vidare beto-
nas portalparagrafens grundläggande betydelse för tillämpning av de materi-
ella bestämmelserna. Det gäller särskilt i relation till allmänna och enskilda 
intressen, som ska beaktas vid tillämpning av lagens materiella bestämmel-

901 1 kap. 1 § PBL. 
902 Formuleringen ”beaktande av” har ersatts med ”hänsyn till”, se Prop. 2009/10:170, 

Del 1, sid. 412. Jämför 1 kap. 1 § plan- och bygglag (1987:10). 
903 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 162-163. 
904 SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 27.
905 SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 35. I sammanhanget kan även Anita Larssons artikel 

Återupprätta jämställdheten i PBL [plan- och bygglagen] från 2003 nämnas. Artikeln 
var som jag förstår ”adresserad” till PBL-kommittén under lagstiftningsprocessen. 
En kritik som Larsson lyfter fram är att det i praktisk tillämpning och senare revi-
deringar har fallit bort viktiga markeringar. Hon efterfrågar i sin artikel en gransk-
ning av utvecklingen av jämställdhetsarbetet, se Larsson, 2003, sid. 18-21. Det som 
Larsson inte belyser särskilt väl är, som jag har påpekat ovan, att även om den 
gamla plan- och bygglagstiftningen syftade till bland annat att öka jämställdheten, 
framgår det att jämställdhet främst kopplades till kvinnors möjligheter att kunna 
förvärvsarbeta och inte deras möjligheter att i högre utsträckning delta i beslut om 
utformningen av den fysiska miljön. Med det menar jag att ändamålen med lagen 
inte syftade till att utjämna maktförhållanden mellan könen – det vill säga kvinnors 
och mäns makt att forma samhället och sina egna liv. 

906 SOU 2005:77, Del 1, sid. 330-331. 
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ser.907 Jag avser att återkomma till begreppen ”allmänna” och ”enskilda” in-
tressen under avsnitt 5.3.1.2 och behandlar här endast portalparagrafen. 
 PBL-kommittén understryker att formuleringen i portalparagrafen förut-
om strävanden att motverka segregation i boendet innefattar att även främja 
ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.908 I betänkandet beskrivs att 
kommunerna i sitt arbete med boendefrågor lägger stor vikt vid grundläg-
gande sociala aspekter. Som exempel nämns främjandet av trygga och säkra 
boendemiljöer, tillgänglighet och service. Det framhålls att kommuner un-
der senare år och till följd av FN:s barnkonvention alltmer har uppmärk-
sammat barnens perspektiv i den fysiska planeringen. Detsamma sägs gälla 
grönskans betydelse för boendemiljön och människors hälsa och välbefin-
nande. Även om PBL-kommittén menar att bestämmelserna i lagen syftar till 
ökad jämställdhet tycks inte de exempel som tas upp i utredningen särskilt 
beakta jämställdhetsfrågorna. Enligt min tolkning förefaller de exempel som 
lyfts fram i betänkandet istället ha som syfte att understödja kommitténs 
argumentation om att formuleringen i lagtexten inte behöver utökas till att 
omfatta fler ändamål. 
 Eftersom innehållet i portalparagrafen sägs överensstämma med den gam-
la plan- och bygglagen betyder det att syftena med plan- och bygglagstift-
ningen är oförändrade. Av äldre förarbeten förstås att jämställdhet ingår i de 
grundläggande värderingarna bakom lagstiftningen, vilket departementche-
fens uttalande nedan visar:

Lagens bestämmelser anges syfta till att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsvillkor. Till de grundläggande syftena med 
lagen hör således bl.a. strävanden att motverka segregation i bosättningen som 
har sin grund i ekonomisk ojämlikhet liksom att främja jämställdheten mellan 
kvinnor och män. Konkret innebär detta att planläggningen bl.a. bör bidra till 
väl fungerande lokala arbetsmarknader och till att bostadsområdena utformas 
så att olika former av boenden kan integreras och kvinnornas deltagande i 
förvärvsarbetet kan underlättas.909

907 SOU 2005:77, Del 1, sid. 329.
908 SOU 2005:77, Del 1, sid. 330. För tydlighets skull förhåller sig kommittén i sam-

manhanget till den äldre plan- och bygglagstiftningen, men som jag visar senare 
kommer fram till att syftet bör gälla även för den nya plan- och bygglagen.

909 Prop. 1985/86:1, sid. 459.
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Det framgår också i uttalandet att jämställdhetssträvandena i den fysiska pla-
neringen begränsas till arbetsmarknadsfrågor, det vill säga att främja kvin-
nors möjligheter till förvärvsarbete. 
 Som antyddes inledningsvis i detta avsnitt föreslog Jämit att ett jämställd-
hetsperspektiv borde införas i dåvarande plan- och bygglag, det vill säga trots 
att det samtidigt konstaterades att begreppet ”jämlika” också inkluderar det 
nyare begreppet ”jämställdhet”.910 Motivet med att synliggöra jämställdhet 
i portalparagrafen var att detta antogs underlätta för många beslutsfattare i 
planeringen av bebyggelseutveckling.911 I Lermans rapport konstaterades att 
det i reglernas syfte eller logik inte finns ett hinder att jämställdhet förs in 
som ett perspektiv vid bedömningarna, men däremot att jämställdhet kan 
förtydligas i portalparagrafen eftersom det krävs en ”god vilja” för att läsa in 
jämställdhet som ett av de allmänna intressena som ska främjas genom beslu-
ten.912 Det kan konstateras att Jämits förslag varken har påverkat dåvarande 
plan- och bygglagstiftning eller nuvarande plan- och bygglag. 
 Utifrån en teleologisk tolkning av förarbetena till såväl den äldre plan- 
och bygglagstiftningen som nuvarande plan- och bygglag menar jag det ändå 
kan konstateras att det är möjligt att argumentera för att lagens ändamål syf-
tar till att i vart fall främja jämställdheten på arbetsmarknaden. Det innebär 
att de ändamål som uttrycktes med den gamla plan- och bygglagstiftningen 
även har flutit in i nuvarande plan- och bygglag.913 En annan tolkning är 
att den rättsliga regleringen av fysisk planering innebär att kvinnor även i 
framtiden förväntas ha det huvudsakliga ansvaret för hem och barn, då jäm-
ställdhet i denna kontext handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor 
att arbeta i ”närområdet”. 

910 SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 35. Se även avsnitt 3.2 Bakgrund till jämställdhet som 
transportpolitiskt mål där jag behandlar Jämits utredning och Lermans rapport som 
bakgrund till jämställdhet som ett transportpolitiskt mål. 

911 SOU 2001:44, sid. 62. Jag menar att det är oklart vad Jämit uppfattar som brist 
i den gamla plan- och bygglagens bestämmelser, det vill säga om ”bristen” beror 
på att det saknas ett tydligt jämställdhetsperspektiv, eller om kommittén anser att 
bristen beror på tillämpningen. Den senare ståndpunkten utgår i sådant fall från att 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas enligt lagstiftningen, men att detta inte görs 
i underlag och beslut. Enligt min tolkning torde det närmast handla om brister i 
tillämpningen eftersom kommittén samtidigt konstaterar att dåvarande lagstiftning 
(redan) gav utrymme för ett jämställdhetsperspektiv. 

912 SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 35.
913 Se Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 412.
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5.3.1.1 Avseende en jämn representation
Som nämndes i kapitlets inledning kommer jag i detta avsnitt att undersöka 
om plan- och bygglagen svarar mot problemrepresentationen ”brist på en 
jämn representation”. Det innebär att jag med hjälp av förarbeten undersöker 
om bestämmelserna i plan- och bygglagen syftar till en jämn representation 
mellan kvinnor och män i byggnadsnämnden eller olika arbets- och bered-
ningsgrupper som administrerar och ansvarar för fysiska planeringsprocesser. 
Då plan- och bygglagen i detta hänseende kompletteras med bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900) kommer även aktuella bestämmelser i kommu-
nallagen att behandlas inom ramen för denna undersökning. 
 Först och främst kan det konstateras att plan- och bygglagens bestäm-
melser inte ställer krav på en jämn könsrepresentation i till exempel bered-
ningsgrupper som administrerar och ansvarar för fysiska planeringsprocesser. 
Således är det upp till varje byggnadsnämnd att självständigt besluta om att 
införa sådana krav. Vad avser krav på en jämn representation mellan kvin-
nor och män bland ledamöter i byggnadsnämnden regleras denna fråga i 
kommunallagen. 
 Enligt bestämmelsen i 1 kap. 2 § PBL är det en kommunal angelägenhet 
att planlägga användningen av mark och vatten.914 Vad som här åsyftas är att 
ansvaret för planläggning, det vill säga arbetet med att ta fram olika planer 
åläggs, kommuner och utgör en exklusiv rätt. Bestämmelsen hindrar inte att 
såväl offentliga som privata aktörer så som länsstyrelse, miljödomstol, fastig-
hetsägare, kontrollansvariga, byggherrar et cetera kan ges specifika uppgifter. 
Genom att planläggning utgör en kommunal angelägenhet innebär detta 
att kommunfullmäktige utgör kommunens högsta beslutande församling. 
Fullmäktige ska enligt 3 kap. 3 § KomL tillsätta de nämnder som utöver 
(kommun)styrelsen915 behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

914 Begreppet ”planläggning” definieras som tidigare nämnts i 1 kap. 4 § PBL. Jäm-
för andra specialförfattningar, till exempel socialtjänstlag (2001:453) och skollag 
(2010:800). I socialtjänstlagens 2 kap. 1 § fastslås att varje kommun svarar för so-
cialtjänsten inom sitt område samt har det yttersta ansvaret för att enskilda får det 
stöd och den hjälp som de behöver. På motsvarande sätt anges i skollagens 2 kap. 
2 § kommuner vara huvudmän och enligt andra stycket i samma bestämmelse fö-
reskrivs att det i varje kommun ska finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt denna lag.

915 Se kommunallagen (1991:900) kap. 3, i vilket kommuners organisation och verk-
samhetsformer regleras. Enligt 3 kap. 2 § KomL ska kommunfullmäktige tillsätta 
en kommunstyrelse. Däremot överlåts det till kommunfullmäktige att besluta om 
vilka övriga nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt sär-
skilda författningar och för verksamheten i övrigt. 
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särskilda författningar.916 Plan- och bygglagen utgör en sådan särskild författ-
ning som avses i bestämmelsen. Motsvarande bestämmelse finns i 12 kap. 1 
§ PBL, i vilken det också anges att det i varje kommun ska finnas en bygg-
nadsnämnd. Byggnadsnämndens uppgifter regleras i plan- och bygglagens 
kapitel 12, och kompletteras med bestämmelser i kommunallagen om vad 
som föreskrivs om nämnder. 
 Av redogörelsen ovan förstås att regler rörande ledamöter i kommunala 
nämnder regleras uteslutande i kommunallagen. Ledamöter i fullmäktige 
och nämnder definieras enligt 4 kap. 1 § KomL som förtroendevalda. I kom-
munallagens kapitel 4 och 5 regleras vad som gäller för förtroendevalda i 
fullmäktige, och enligt 6 kap. 9 § KomL regleras ledamöter i nämnder. Kom-
munallagen ställer inga krav på en jämn könsrepresentation beträffande för-
troendevalda i fullmäktige och nämnder.
 Det bör i sammanhanget påpekas att kommunallagens grundläggande 
procedurregler är tänkta att kompletteras med mera detaljerade föreskrifter 
om de kommunala organens sammansättning, verksamhet och arbetsfor-
mer.917 Kommunfullmäktige har på så sätt möjlighet att med stöd av 5 kap. 
63 § KomL i arbetsordningen meddela föreskrifter som behövs för fullmäk-
tiges sammanträden och handläggning av ärenden, det vill säga att i regle-
menten klargöra nämndernas skyldigheter.918 I fullmäktiges instruktionsmakt 
hör även att besluta om föreskrifter som rör nämndernas verksamhet och 
arbetsformer, vilka är obligatoriska och ska utfärdas av fullmäktige enligt 6 
kap. 32 § KomL.919 

916 Det bör påpekas att även om beslutanderätten utövas av valda församlingar enligt 1 
kap. 7 § KomL, och att det för den offentliga förvaltningen ska finnas kommunala 
förvaltningsmyndigheter enligt 1 kap. 8 § KomL, till exempel byggnadsnämnd är 
fullmäktige enligt 12 kap. 2 § RF i nuvarande reformerade grundlag som trädde i 
kraft den 1 januari 2011 förhindrade att bestämma hur förvaltningsmyndigheten i 
särskilt fall skall besluta i ärende. Det omfattar sådana ärenden som rör ”myndig-
hetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av 
lag”. Se även Bohlin, 2003, sid. 36 som hänvisar till den gamla bestämmelsen i RF 
11 kap. 7 §. 

917 Bohlin, 2003, sid. 169.
918 Vissa frågor har ansetts särskilt viktiga att de inte bör lämnas oreglerade, men full-

mäktige har i övrigt givits stor frihet att själva bestämma dess utformning och inne-
håll, enligt Alf Bohlin. Jag tolkar Bohlin som att han menar att fullmäktige kan, 
utöver de i bestämmelsen angivna föreskrifterna i arbetsordningen, besluta särskilda 
föreskrifter, till exempel att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i ärenden som ska 
beslutas i fullmäktige.

919 Bohlin, 2003, sid. 169-170.
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 Avsaknaden av explicita bestämmelser i kommunallagen beträffande krav 
på en jämn representation mellan kvinnor och män innebär att det blir upp 
till varje kommuns fullmäktigeförsamling att besluta härom, och ytterst sett 
ett ansvar för partierna att eftersträva och se till att en jämn representation rå-
der mellan könen när ledamöter och ersättare väljs till byggnadsnämnden.920 

5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor 
Detta avsnitt fokuserar på bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL som i förarbetena 
uttalas ha betydelse för tillgänglighet.921 Mot bakgrund av problemrepre-
sentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor” undersöker jag om den 
rättsliga regleringen av fysisk planering möjliggör att hänsyn tas till kvinnors 
och mäns möjligheter att på lika villkor få tillgänglighet till transportsyste-
met, men även lika villkor avseende möjligheten att minimera geografiska 
avstånd och öka tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner. Återigen vill 
jag framhålla att i tillgänglighet ingår att vidta trygghetsfrämjande åtgärder i 
den fysiska planeringen.922 
 I plan- och bygglagen kopplas tillgänglighet ihop med olika bestämmelser 
i lagen. Tillgänglighetsfrågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv behandlas 
främst i anslutning till lagens bestämmelser om allmänna intressen. Tydli-
gast framträder tillgänglighetsfrågorna i två centrala diskussioner som rör 
”livsmiljöer” och ”hållbar utveckling”. Det bör redan här påpekas att det av 
plan- och bygglagstiftningen i likhet med kollektivtrafiklagstiftningen inte 
tydligt framgår att jämställdhet ingår i begreppet ”hållbar utveckling”. En 
skillnad är däremot att de nationella strategierna om hållbar utveckling om-
nämns i betänkandet av PBL-kommittén, och kopplas ihop med tillgäng-
lighet.923 Även i propositionen till den gamla plan- och bygglagen påvisas 
denna koppling. Fokus för den fortsatta framställningen kommer därför att 
ligga på tillgänglighet kopplat till ”hållbar utveckling” och tillgänglighet kopplat 
till ”livsmiljö”.924 Mer specifikt behandlas dessa diskussioner i anslutning till 
bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL i vilken anges de grundläggande syftena med 
planläggningen,925 nämligen de allmänna intressen som hänsyn ska tas till 
vid planläggning. Nämnda paragraf formuleras avspegla olika dimensioner 

920 Som bekant väljs ledamöter till kommunfullmäktige vid allmänna val av röstberät-
tigade i kommunen, se 4 kap. 2-5 §§ KomL. 

921 Prop. 2009/10:170, Del 1. sid. 162-163.
922 Se avsnitt 3.2 Bakgrund till jämställdhet som transportpolitiskt mål. 
923 SOU 2005:77, Del 1, sid. 202. Se även Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414.
924 SOU 2005:77, Del 1, sid. 202.
925 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414.
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av begreppet ”hållbar utveckling”, där en ”god ”livsmiljö” som är tillgänglig 
artikuleras ge uttryck för den sociala dimensionen.

Tillgänglighet kopplat till hållbar utveckling
Som redan nämnts kopplas tillgänglighet ihop med hållbar utveckling. I pro-
positionen utvecklas detta i anslutning till bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL. 
Vid prövningen av frågor enligt lagen ska hänsyn tas till allmänna intressen, 
vilka i lagtexten formuleras vara natur- och kulturvärden, miljö- och klimata-
spekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. Med hänsyn till 
de allmänna intressena ska planläggningen främja vissa specifika avseenden 
som räknas upp i paragrafen.926 Av dessa uppmärksammas här 2 kap. 3 § p. 2 
PBL, det vill säga att planläggningen ska främja ”en från social synpunkt god 
’livsmiljö’ som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Det 
betyder att begreppet ”hållbar utveckling” inte återfinns i själva lagtexten, 
utan att uppräknade krav i paragrafen förstås ska avspegla olika dimensioner 
i begreppet ”hållbar utveckling”. Detta framgår av författningskommenta-
rerna och i de allmänna motivuttalandena. 
 I författningskommentaren anges att bestämmelsen har ändrats genom 
tre tillägg. Första tillägget är att hänsyn ska tas till miljö- och klimataspekter. 
Tillägget antas innebära en mer förutseende samhällsplanering som är mer 
anpassad till ett förändrat klimat, samt främjar minskade utsläpp av växt-
husgaser. Andra tillägget är att hänsyn ska tas till mellankommunala och 
regionala förhållanden, och inte som tidigare endast till angränsande kom-
muner. Tredje tillägget är ett förtydligande om att en ”god ”livsmiljö” ska 
vara tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.927 I översiktsplaner 
antas bestämmelsen komma till uttryck genom kravet på en redovisning av 
hur kommunen kommer att tillgodose de allmänna intressena.928 Till över-
siktsplanen återkommer jag längre fram.929

926 De krav som ska främjas vid planläggningen enligt paragrafen är 1) en ändamålsen-
lig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder, 2) en från social synpunkt god ”livsmiljö” som är tillgäng-
lig och användbar för alla samhällsgrupper, 3) en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt och 4) en god 
ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens.

927 I denna kontext utgör ”livsmiljö” en del av begreppet ”hållbar utveckling”. 
928 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414. I detaljplaner och områdesbestämmelser antas 

bestämmelsen (2 kap. 3 § PBL) komma till uttryck genom den avvägning som ska 
göras mot eventuella motstående enskilda intressen.

929 Se avsnitten 5.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för den lång-
siktiga planeringen och 5.3.2.1 Översiktsplan.
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 Som nämnts ska bestämmelserna i andra kapitlet spegla de ändamål som 
anges i portalparagrafen. Enligt PBL-kommittén ges genom planeringsinstru-
menten i plan- och bygglagstiftningen förutsättningar att uppfylla flertalet av 
de grundläggande kriterier som inryms i visionen om en hållbar utveckling. 
Dessa kriterier uttrycks vara långsiktighet, sektorsövergripande avvägningar 
inom ramen för en helhetssyn, demokrati och delaktighet samt det lokala 
ansvaret.930 Ett av syftena med bestämmelsen är att motstående intressen 
och avvägningar inom ramen för en helhetssyn ska redovisas i planerna.931 
Det innebär att det anteciperas att intressekonflikter uppstår i planläggning-
en (det vill säga i arbetet med att ta fram översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser),932 vilket kommittén menar kräver en redovisning av 
hur kommunen tillgodoser allmänna intressen enligt bestämmelsen och hur 
avvägningen görs.933 Några närmare anvisningar om hur avvägningen ska gå 
till ges dock inte, utan det som framgår är i vilka planinstrument den poli-
tiska målsättningen om en hållbar utveckling kommer till uttryck. 
 I propositionen kan inte jämställdhet härledas som ett av ändamålen med 
bestämmelsen. Generellt ges en knapphändig information om de olika di-
mensionerna av begreppet ”hållbar utveckling”. För att undersöka om jäm-
ställdhetsperspektivet beaktas i frågor om tillgänglighet menar jag att inne-
börden av begreppet ”hållbar utveckling” behöver utredas närmare. PBL-
kommittén ger uttryck för en förståelse av begreppet ”hållbar utveckling” som 
en förändringsprocess som de menar är byggd på en politisk vision, snarare 
än ett tydligt definierat mål.934 Hållbar utveckling är ett komplext och dyna-
miskt begrepp, där innebörden kan variera beroende på perspektiv och sam-
manhang, enligt kommittén.935 I utredningen uttalas att de grundläggande 
kriterierna, som nämndes ovan, har legat till grund för kommitténs analyser 
och förslag på ändringar i plan- och bygglagstiftningen.936 Jämställdhet be-
handlas alltså inte uttryckligen i samband med hållbar utveckling, däremot 
hänvisar kommittén som nämnts till de nationella strategierna om hållbar 
utveckling. Enligt kommitténs tolkning av strategierna ger de uttryck för 

930 SOU 2005:77, Del 1, sid. 209. Se även not 941 i föreliggande studie. 
931 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414.
932 Se avsnitt 5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen där jag redogör för de 

olika planinstrumenten. 
933 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 173 ff. och SOU 2005:77, Del 1, sid. 208 ff. 
934 SOU 2005:77, Del 1, sid. 203.
935 SOU 2005:77, Del 1, sid. 203.
936 SOU 2005:77, Del 1, sid. 209. Angående kriterierna se avsnitt 5.3.1.2 Avseende till-

gänglighet på lika villkor och not 930.
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en strävan efter att integrera de tre dimensionerna av hållbar utveckling och 
att bredda arbetet genom att samordna olika politikområden. I den fysiska 
planeringen innebär det att säkra god miljö och hälsa, ekonomisk tillväxt, 
välfärd och social rättvisa för levande och kommande generationer. 
 Det kan konstateras att jämställdhet av PBL-kommittén inte har ansetts 
behöva uttryckas särskilt i lagtexten. Däremot betonar kommittén att hur 
bebyggelse, trafikleder och anläggningar och annan infrastruktur är lokali-
serade påverkar transportbehovet och möjligheterna att planera kollektiv-
trafikförsörjningen.937 Emellertid saknar även dessa diskussioner ett tydligt 
könsperspektiv. Detta trots att långsiktighet utgör ett av flera grundläggande 
kriterier som dessutom sägs ligga till grund för kommitténs förslag på en ny 
plan- och bygglagstiftning. Jag menar att kommitténs behandling av begrep-
pet delvis kan förklara varför propositionen till nuvarande plan- och bygglag 
varken behandlar begreppet ”hållbar utveckling” eller jämställdhet i någon 
nämnvärd utsträckning. 
 Eftersom innehållet i bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL delvis sägs överens-
stämma med den gamla plan- och bygglagen938 är det möjligt att använda sig 
av gamla förarbeten för att utröna om jämställdet ingår i begreppet ”hållbar 
utveckling”. I propositionen Ett första steg för en enklare plan- och bygglag,939 
som hänför sig till den gamla plan- och bygglagen, beskrivs den sociala di-
mensionen av begreppet ”hållbar utveckling” på följande sätt:

Innebörden av ”hållbar utveckling” delas normalt in i tre dimensioner – den 
sociala, den ekologiska och den ekonomiska dimensionen. Den sociala dimen-
sionen av hållbar utveckling kommer till uttryck exempelvis genom en strävan 
mot ökad integration av personer med utländsk bakgrund, ökat deltagande 
i samhällslivet för personer med funktionshinder, ökad jämställdhet mellan 
kvinnor och män, barns och ungdomars delaktighet i samhällslivet samt olika 
insatser för en ökad trygghet och tillgänglighet [citationstecken i original, mina 
kursiveringar].940

Av uttalandet framgår dels att jämställdhet ingår i hållbar utveckling och 
sammankopplas med den sociala dimensionen av begreppet, dels att även 
trygghets- och tillgänglighetsfrågor ingår i denna dimension. I samma pro-

937 SOU 2005:77, Del 1, sid. 204.
938 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414. Det ovan sagda innebär att 2 kap. 3 § i nuvarande 

plan- och bygglag (2010:900) motsvarar bestämmelsen i 2 kap. 2 § plan- och bygg-
lag (1987:10). 

939 Se Prop. 2006/07:122.
940 Prop. 2006/07:122, sid. 26-27.
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position betonas vidare att ”[g]rundläggande kriterier för hållbarhet är lång-
siktighet, integration och helhetssyn, samspel mellan olika beslutsnivåer, 
demokrati och delaktighet samt lokalt ansvar”.941 
 I de nationella strategierna till vilka PBL-kommittén hänvisar har jäm-
ställdhet, som nämnts i föregående kapitel, en central plats i begreppet ”håll-
bar utveckling”.942 I den senaste strategin för hållbar utveckling Strategiska 
utmaningar – en vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling943 
betonas fysisk planering vara grundläggande för en långsiktig utveckling, 
vilken i enlighet med strategin kräver en medveten tanke kring samhällsbyg-
gande. Vidare betonas att de planeringsinstrument som plan- och bygglagen 
ger, utgör medel för att uppnå angelägna samhällsmål, vilket framgår av cita-
tet som följer: 

Den fysiska planeringen lägger grunden för den utveckling som en stad, tätort 
eller region får. De nu pågående översynerna av såväl miljöbalken (1998:808) 
som plan- och bygglagen (PBL) (1987:10) ger tillsammans med den erfaren-
het som finns i kommuner och hos olika myndigheter förutsättningar för ef-
fektiviserade fysiska planeringsinstrument. Dessa instrument är medel för att 
uppnå angelägna samhällsmål, som trygghet, jämställdhet, hållbar konsum-
tion och produktion, integration och mångfald [parenteser i original].944

Enligt min tolkning kan det konstateras att begreppet ”hållbar utveckling” i 
plan- och bygglagen inte endast omfattar jämställdhet, utan att kommuner 
med hjälp av planinstrumenten aktivt bör främja jämställdhet som ett över-
gripande samhällsmål. 
I regeringsskrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, en-
treprenörskap och sysselsättning,945 i vilken regeringen tydliggör inriktningen 
av den regionala tillväxtpolitiken, framgår att jämställdhet både genom en 
jämn könsrepresentation och genom att detta perspektiv genomsyrar arbe-
tet ska beaktas i det regionala tillväxtarbetet.946 På så sätt får strategin bety-
delse även i förhållande till punkten fyra i bestämmelsen som föreskriver att 

941 Prop. 2006/07:122, sid. 25-28. Notera att PBL-kommittén intar en liknande stånd-
punkt som alltså uttrycktes redan i de äldre förarbetena. 

942 Beträffande begreppet ”hållbar utveckling” enligt strategierna behandlades detta 
under avsnitt 4.4.1 Vad det är som ska utföras, där jämställdhet konstateras ingå i 
begreppet. 

943 Skr. 2005/06:126.
944 Skr. 2005/06:126, sid. 22.
945 Skr. 2009/10:221.
946 Skr. 2009/10:221, sid. 20 och sid. 28. 
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kommuner med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden 
ska främja en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens,947 och som 
åsyftas spegla den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. Vid en 
teleologisk tolkning av bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL torde det stå klart att 
jämställdhetsperspektivet ingår i begreppet ”hållbar utveckling”. Det i sin 
tur borde innebära att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i samtliga krav 
som räknas upp i paragrafen.948 Tvärtemot regeringsskrivelsen, och trots att 
bestämmelsen uttrycks spegla dimensionerna i begreppet ”hållbar utveck-
ling”, kopplas alltså jämställdhet inte alls till den ekonomiska dimensionen 
av begreppet.949 Nedan går jag nu över till att specifikt undersöka vad som i 
bestämmelsen avses med ”tillgänglighet kopplat till livsmiljö”, det vill säga 
det krav i bestämmelsen som uttalas spegla den sociala dimensionen. 

Tillgänglighet kopplat till ”livsmiljö”
I nuvarande plan- och bygglag har vissa förtydliganden gjorts i bestämmel-
sen. Förtydligandena består dels i att prövningen om allmänna och enskilda 
intressen begränsar sig till plan- och bygglagens bestämmelser, dels förtyd-
ligas vilka bestämmelser som är tillämpliga vid planläggning i ärenden eller 
förhandsbesked, samt i andra ärenden enligt lagen. Motiven till detta är att 
de övergripande reglerna om intressen, såväl allmänna som enskilda, anses 
som utgångspunkt även fortsättningsvis bör vara allmängiltiga och generellt 
utformade. Samtidigt betonas att det är angeläget att de inte är för diffusa 
utan tillräckligt konkreta för att förstås av dem som ska tillämpa lagen.950 
 Ett förtydligande som har gjorts är andra punkten i bestämmelsen 2 kap. 
3 § PBL, det vill säga formuleringen ”en från social synpunkt god ”livsmiljö” 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. Av författnings-
kommentaren förstås formuleringen vara ett förtydligande av att en ”god 
”livsmiljö” ska vara tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper.951 I 
propositionen hänvisas det till PBL-kommitténs utredning,952 där det slås fast 

947 2 kap. 3 § p. 4 PBL.
948 Här åsyftas till exempel att planläggning ska främja ”en god ekonomisk tillväxt och 

en effektiv konkurrens” enligt bestämmelsen i 2 kap. 3 § p. 4 PBL.
949 Se även Tillväxtverket, 2010, sid. 10, där det bland annat betonas att regionförsto-

ring, infrastruktur och informationsteknologi samt attraktivitet, boendemiljö och 
stadsbyggnad ska utformas utifrån och beakta olika grupper av kvinnors behov, 
erfarenheter och intressen. 

950 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 160. 
951 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414. 
952 SOU 2005:77 Del 1. 
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att tillgänglighetsaspekter är ett allmänt intresse som kommunen ska beva-
ka.953 Vidare att kommunen i de rättsliga instrumenten översiktsplan och 
detaljplan ska synliggöra kommunens mål för den fysiska miljöns tillgänglig-
het.954 Avseende innebörden av alla bedömde kommittén att tillgänglighets- 
och användbarhetskraven vid utformningen av den fysiska miljön skulle ut-
vidgas till att gälla alla kategorier av funktionshindrade. Enligt kommittén 
har de materiella bestämmelserna inte tillräckligt väl speglat de grundläg-
gande kraven på hänsyn till tillgänglighet för funktionshindrade.955 
  Kommitténs bedömning, att en förbättrad tillgänglighet i första hand 
handlar om en bättre tillämpning och att tillämpningen behöver stödjas 
genom vissa förtydliganden i lagtexten beträffande de allmänna intressena, 
bekräftas i propositionen.956 I plan- och bygglagstiftningen ska alltså tolk-
ningen av uttrycket ”tillgänglig och användbar”, som även gäller olika krav 
på byggnadsverk,957 i första hand förstås som att hänsyn ska tas till personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Att uttrycket alla enligt kom-
mitténs syn inte inkluderar ett jämställdhetsperspektiv torde stå klart, men 
det intressanta är enligt min uppfattning att undersöka den närmare inne-
börden av begreppet ”livsmiljö”, i vilken alla genom planläggningen förvän-
tas ”ha” tillgänglighet och ska beredas tillgänglighet till. 
 Begreppet ”livsmiljö” infördes 1993 i den äldre plan- och bygglagen,958 
vilket motiverades av kraven på en miljöanpassad samhällsutveckling, som i 
väsentliga delar handlar om en ökad miljöhänsyn med fokus på kretslopps-
principen.959 Således var begreppet ”livsmiljö” i begynnelsen kopplat till ut-
veckling och planering av ett kretsloppssamhälle.960 
 Fram till 1996 konkretiserades ”livsmiljö” i den gamla plan- och bygglag-
stiftningen.961 I nämnda bestämmelse föreskrevs att planläggningen skulle ge 

953 SOU 2005:77, Del 1, sid. 248.
954 SOU 2005:77, Del 1, sid. 247-248.
955 SOU 2005:77, Del 1, sid. 242-243.
956 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 163.
957 Se 8 kap. 1 § p. 3 PBL.
958 2 kap. 2 § plan- och bygglag (1987:10), och i nuvarande plan- och bygglag (2010:900) 

bestämmelsen i 2 kap. 3 § p. 2. Se även not 961. 
959 Prop. 1992/93:180, sid. 34.
960 Det bör i sammanhanget tilläggas att ”social” inte berörs i förarbetena, utan utveck-

las först i Prop. 1979/80:1.
961 2 kap. 1 § plan- och bygglag (1987:10). Det bör påpekas att det i Jämits utredning 

anges att begreppet ”livsmiljö” infördes genom Prop. 1994/95:230 i plan- och bygg-
lagen år 1994. Ett förtydligande är att begreppet ”livsmiljö” infördes genom Prop. 
1992/93:180, sid. 34, år 1993. 

277



förutsättningar för en från social synpunkt god bostads-, arbets-, trafik- och 
fritidsmiljö.962 Genom propositionen, Kommunal översiktsplanering enligt 
plan- och bygglagen, m.m. (Prop. 1994/95:230), togs konkretiseringarna i lag-
texten bort. 
 Värt att notera är att begreppet ”livsmiljö” genom ändringar på socialrät-
tens område i plan- och bygglagstiftningen utvidgades till att omfatta ”social 
livsmiljö”. Detta framgår av de äldre förarbetena,963 där det i fråga om vad 
som bör inrymmas i en från social synpunkt god miljö hänvisas till depar-
tementschefens uttalande i propositionen Regeringens proposition om social-
tjänsten.964 I nämnda proposition föreslogs nya delmål för socialtjänsten, där 
socialtjänstens företrädare förväntades delta i planeringsfrågorna för nya bo-
stadsområden. Bland annat syftade målen till en planering av närmiljön som 
främjar kontakt och gemenskap, möjligheter till olika kultur- och fritids-
aktiviteter för alla, ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av social service, 
en lokalisering av lämpliga arbetsplatser och andra verksamheter som bidrar 
till att ge bostadsområdena ett mångsidigt socialt liv, utbyggda kollektiva 
resmöjligheter som tillgodoser även handikappades behov965 samt olika bo-
endeformer, att offentliga platser och byggnader utformas och är tillgängliga 
för alla. I propositionen till den gamla plan- och bygglagen anslöt sig de-
partementschefen till de delmål som föreslogs i regeringens proposition om 
socialtjänsten och underströk samtidigt att plan- och bygglagen utgör ett 
viktigt genomförandeinstrument för flertalet delmål på socialrättens område. 
Uttalandena görs dock utan ett explicit jämställdhetsperspektiv:966 

Jag kan helt ställa mig bakom de strävandena som socialutredningens förslag 
innehåller och jag anser att de uppställda delmålen kan utgöra grund för till-
lämpningen av den nu föreslagna bestämmelsen om att förutsättningar skall 
skapas för en god miljö.967

962 2 kap. 1 § plan- och bygglag (1987:10).
963 Prop. 1985/86:1, sid. 112. 
964 Prop. 1979/80:1. I propositionen hänvisas det till socialutredningens förslag, se Prop. 

1979/80:1, sid. 85. Det kan i sammanhanget nämnas att Socialutredningen tillsattes 
år 1968 för att göra en allmän översyn av vad som då kallades den sociala vårdlag-
stiftningen. Utredningen pågick under ett antal år och av propositionen framgår att 
Socialutredningen år 1974 avlämnade principbetänkandet SOU 1974:39, och år 1977 
SOU 1977:40.

965 Vid dåvarande tidpunkt talades det om ”handikappade personer”, vilket idag be-
nämns som ”funktionshindrade personer”. 

966 Prop. 1985/86:1, sid. 111.
967 Prop. 1985/86:1, sid. 113.
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Utifrån departementschefens uttalande framgår alltså att ”social livsmiljö” 
inte endast avser att i planeringen hushålla med naturresurser utifrån krets-
loppsprincipen, utan som nämnts innebär att skapa förutsättningar för en 
god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. 
 I PBL-kommitténs utredning bekräftas den utvidgade innebörden som ut-
trycktes i lagtexten fram till 1996. Begreppet ”social livsmiljö” betonas be-
roende på sammanhang olika i kommitténs utredning. För att nämna några 
exempel kommer det till uttryck genom formuleringar så som ”människor-
nas livsmiljö” i betydelsen en ”hållbar ’livsmiljö’ som tillgodoser grundläg-
gande mänskliga behov”,968 ”attraktiv livsmiljö” med vilken avses ett utbud 
av kultur och service, som även utgår från ett näringslivsperspektiv i form av 
”kvaliteter och värden i orters ’livsmiljö’”.969 Förutom attraktiv ska ”livsmil-
jön” vara trygg, hälsosam och tillgänglig. 970 
 En teleologisk tolkning av bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL ger vid handen 
att det är möjligt att argumentera för att en hållbar utveckling innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planläggning i frågor om bostads-, 
arbets-, trafik- och fritidsmiljö, vilket också strategierna bekräftar.971 Det 
gäller särskilt den andra punkten i paragrafen som föreskriver att planlägg-
ningen ska ”främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig 
och användbar för alla samhällsgrupper”. Det betyder att de ändamål som 
uttrycks med bestämmelsen svarar mot problemrepresentationen ”brist på 
tillgänglighet på lika villkor”. I detta avseende omfattar således plan- och 
bygglagstiftningen den transportpolitiska förståelsen av ett jämställt trans-
portsystem, det vill säga att skapa möjligheter för kvinnor och män att på 
lika villkor få tillgänglighet till transportsystemet, men även lika villkor avse-
ende möjligheten att minimera geografiska avstånd och öka tillgänglighet till 
olika samhälleliga funktioner.
 Som redan nämnts framgår inte detta i lagtexten eller i propositionen, 
utan kräver som jag har visat både ett utvidgat rättskällebegrepp och en te-
leologisk tolkning av dessa. Detta trots att jämställdhet sägs inrymmas i de 
syften som anges i portalparagrafen och som är tänkta att följas upp och 
konkretiseras i lagens andra kapitel. Jämställdhet lyfts alltså inte fram som 
ett allmänt intresse i lagtexten och behandlas inte heller i motiven till be-

968 SOU 2005:77, Del 1, sid. 153.
969 SOU 2005:77, Del 1, sid. 159.
970 SOU 2005:77, Del 1, sid. 152. Liknande formuleringar förekommer i Prop. 

1994/95:230, sid. 31.
971 Jämför Lerman, SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 28. 
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stämmelserna om allmänna och enskilda intressen. Avsaknaden av ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen kan möjligen delvis förklaras 
bero på PBL-kommitténs ståndpunkt, som också bekräftas i propositionen 
till nuvarande plan- och bygglagstiftning.972 PBL-kommittén anför följande: 

Några av de förslag som har redovisats under utredningsarbetet skulle inne-
bära kompletteringar och preciseringar av vissa allmänna intressen eller nya 
krav på särskilda hänsyn i lagtexten. Det gäller till exempel önskemålen att 
särskilt lyfta fram behoven och villkoren för kvinnor, barn, ungdomar samt äldre 
eller att betona kollektivtrafikens förutsättningar. Enligt kommitténs bedöm-
ning är det emellertid varken meningsfullt eller möjligt att sträva efter en uttöm-
mande uppräkning av samtliga allmänna intressen som bör beaktas. Risken med 
en sådan lagteknisk utformning är att angelägna intressen och hänsyn som 
inte räknas upp kan vara svåra att hävda vid såväl planläggning som enskilda 
beslut om bygglov. I sammanhanget bör också beaktas farhågorna om tids- och 
resurskrävande inventeringar och analyser, framför allt i den översiktliga plane-
ringen som kan bli följden av alltför detaljerade krav och som upplevs redan med 
dagens bestämmelser [mina kursiveringar].973

Enligt min uppfattning är kommitténs uttalande motsägelsefullt då detal-
jeringsgraden i efterföljande bestämmelser är hög vid såväl lokalisering som 
tillståndsgivning. Emellertid är människorna för vilka det planeras för helt 
osynliga i regleringen av fysisk planering.974 För att nämna några som jag 
uppfattar vara relativt detaljerade krav, är att bebyggelse och byggnadsverk 
vid planläggning ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, där 
hänsyn ska tas till exempelvis vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och 
elektronisk kommunikation, skydd för värdefulla bebyggelseområden samt 
behovet av vägar, gator och torg i sammanhållen bebyggelse (2 kap. 5 § PBL). 
Vid tillståndsgivning (bygglovsprövning) ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till exempel 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intres-

972 Se under Tillgänglighet kopplat till ”livsmiljö” i avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglig-
het på lika villkor.

973 SOU 2005:77, Del 1, sid. 334. Se även avsnitt 5.3.2.1 Översiktsplan. 
974 Jag återkommer till PBL-kommitténs uttalande under avsnitt 5.3.4 Sammanfattande 

kommentarer. På samma tema har även Boverket, vad avser de ”allmänna intresse-
na” i lag (1995:1649) om byggande av järnväg uttalat sig, vilket jag behandlar under 
avsnitt 6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien. Fråga om vad som uppfattas 
lämpligt att reglera berörs under avsnitt 6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbets-
plan respektive järnvägsplan..
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set av en god helhetsverkan, möjligheter att hantera avfall, trafikförsörjning, 
behovet av en god trafikmiljö et cetera (2 kap. 6 § PBL). 
 Att jämställdhet osynliggörs i lagtexten och i propositionen får även be-
tydelse i tolkningen av de allmänna intressen som erkänns enligt 2 kap. 3 § 
PBL. Jag menar att osynliggörandet av kvinnor och män, flickor och pojkar 
riskerar att påverka tolkning och tillämpning av de materiella bestämmelser-
na. Här åsyftas att hänsyn ska tas till exempelvis behovet av att det inom eller 
i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns gator, 
vägar, torg, parker och andra grönområden, lämpliga platser för lek, motion 
och annan utevistelse och möjligheter till samhällsservice så som kollektiv-
trafik, men även kommersiell service.975 Vad jag vill belysa är att avsaknaden 
av ett tydligt krav på ett explicit jämställdhetsperspektiv påverkar tolkning 
och tillämpning av de i lagen angivna allmänna intressena som hänsyn ska 
tas till vid planläggning, vilket bland annat Boverkets rapport visar. I rap-
porten framgår att flera studier visar att människors närhet till grönska, natur 
och parker har stor betydelse för människor i allmänhet och hälsa i synner-
het.976 I en amerikansk studie har man kommit fram till att patienter med 
utsikt över ett träd tillfrisknade fortare än de som hade en tegelvägg som 
utsikt. I Sverige har man gjort liknande erfarenheter, men dessa omvandlas 
då enligt Boverket till en fråga om samhällsekonomi. I rapporten framgår 
även att majoriteten av dem som planerar för och arbetar med parker är 
män.977 År 1996 var endast 7 kvinnor av 120 parkchefer i landet, och nästan 
alla parkarbetare är män, en omständighet som enligt Boverket antas ha be-
tydelse när till exempel beslut om nya byggprojekt och vägdragningar dyker 
upp i parker, eller när beslut ska tas om småskaliga kretsloppslösningar eller 
storskaliga tekniska lösningar. Studier visar att kvinnor genomgående har en 
högre betalningsvilja för tillgång till parker, strövområden och vattendrag 
samt att flickor och pojkar sätter värde på olika saker i parker.978 Med vetskap 
om den forskning som finns menar jag att de allmänna intressena natur- 
och kulturvärden, miljö och klimataspekter värderas olika av kvinnor och 
män och pojkar och flickor. Med andra ord har frågorna en tydlig köns- och 
jämställdhetsaspekt. 

975 2 kap. 7 § p. 1-5 PBL.
976 Berntsson, 1996, sid. 59. (Boverkets rapport 1996:4, Del. 1 av 2). 
977 Boverkets rapport är från 1996, vilket innebär att angivna siffor i texten kan skilja 

något idag. 
978 Berntsson, 1996, sid. 59. (Boverkets rapport 1996:4, Del. 1 av 2), sid. 59.
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 Det gäller även bedömning och utformning av den byggda miljön utifrån 
trygghetsaspekter. Enligt Boverket finns ingen statistik över vilken miljö som 
brott begås i, men att vissa platser förefaller öka risken för brott och skapa 
otrygghet. Sådana platser är enligt Boverket dåligt upplysta platser, gångvä-
gar kantade av buskar, återvändsgränder och gångtunnlar samt inomhusmil-
jöer. Vidare menar Boverket att bostäder och tvättstugor kan placeras och 
utformas på ett sätt som inger trygghet istället för otrygghet.979 Parker och 
naturområden kan under dagtid förefalla vara en jämställd plats, men under 
kvälls- och nattetid utgöra en farlig plats framför allt för kvinnor att vistas 
i, enligt Boverket.980 Av rapporten framgår att kvinnor och män tillmäter 
utsikt och skydd olika värde. Kvinnor känner i förhållande till män ofta stor 
rädsla och vågar inte röra sig fritt utomhus, vilket begränsar kvinnors frihet. 
Exempelvis anges att 80 % av alla som lider av torgskräck är kvinnor. Däre-
mot är höjdskräck en utpräglat manlig åkomma. Vidare värdesätter flickor 
mer än pojkar trygghet i utemiljöer. Jag skulle vilja påstå att det faktum att 
en majoritet av dem som planerar för och arbetar med parker är män kan 
antas påverka inte bara beslut om nya byggprojekt och vägdragningar, utan 
även utformningen av parker och naturområden. 

5.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser 
I fokus för innevarande avsnitt är om plan- och bygglagen svarar mot den 
tredje och sista problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och 
män i olika avseenden”.981 Som framgick av kapitel 3 anses fysisk samhälls-
planering vara grundläggande för att nå såväl de transportpolitiska målen 
som generella samhällsmål och att detta fordrar ett bredare kunskapsunder-
lag. Generellt betonas att kunskapsunderlaget är viktigt eftersom allmänna 
intressen ska vägas mot enskilda och positiva effekter mot negativa, ett mål 
mot ett annat mål och så vidare. En ändamålsenlig beskrivning av ovan be-
skrivna effekter antas stödja beslutsfattare och underlätta avvägningar.982 

979 Berntsson, 1996, sid. 59. (Boverkets rapport 1996:4, Del. 1 av 2), sid. 47.
980 Berntsson, 1996, sid. 59. (Boverkets rapport 1996:4, Del. 1 av 2), sid. 47.
981 I likhet med avsnitt 4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser 

används ”livsbetingelser” här som en sammanfattande beteckning för de förståel-
ser av det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” som handlar om 
kvinnors och mäns värderingar och intressen, behov och erfarenheter och som kan 
utläsas i problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden”. 

982 Prop. 2008/09:93, sid. 64.
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 I förarbetena till plan- och bygglagen hävdas att plan- och bygglagstift-
ningen till sin karaktär är en avvägningslag, varmed förstås att de intressen 
som hänsyn ska tas till vid planläggningen ska tolkas och avvägas mot var-
andra.983 Vidare betonas det att lagen inte syftar till att entydigt skydda ett 
visst intresse, utan vad som efter en samlad bedömning utgör till exempel en 
bra lokalisering för olika objekt, som till exempel gång- och cykelvägar och 
byggnader. Det rättsliga beslutsfattandet kommer på så sätt att baseras på 
en mängd olika faktorer. De generellt formulerade intressena i andra kapit-
let uttrycker de krav som staten ställer på kommunen och anger samtidigt 
ramarna för kommunens handlingsutrymme. Som framgått av föregående 
avsnitt förutses motstående intressen avvägas och redovisas i de olika pla-
ninstrumenten, det vill säga de hänsyn och intressen som enligt lagen ska 
beaktas vid planläggningen.984 Problemrepresentationen ”brist på kunskap 
om kvinnors och mäns livsbetingelser” som uttrycks i de transportpolitiska 
propositionerna bör i den här kontexten förstås som ett krav på dels kom-
petens i genus- och jämställdhetsfrågor hos de som har i uppdrag att ta fram 
ett kunskaps- och beslutsunderlag, dels ett krav på kunskap om kvinnors 
och mäns livsbetingelser i kunskaps- och beslutsunderlaget. Om det rättsliga 
beslutsfattandet poneras utgå från en avvägning mellan olika intressen menar 
jag det förutsätter att planens konsekvenser för jämställdheten blir tillräckligt 
belysta i planprocesser. 
 För att underlätta den fortsatta framställningen kommer jag först att 
behandla krav på kunskap utifrån ett sakkunnighets- och organisationsper-
spektiv, och därefter utifrån vad som i propositionen uttrycks i termer av ett 
allmändemokratiskt perspektiv.985 Genom samråd antas den kunskap som 
finns hos medborgare och som bedöms viktig för planeringen kunna nås. 
Samrådsbestämmelser aktualiseras framför allt i regler som styr planlägg-
ningen.986 Här fokuserar jag på översiktsplanenivån. De bestämmelser som 
angår krav på innehåll i översiktsplanen, det vill säga vad som ska framgå av 
planen och därmed redovisas, ägnas dock ingen uppmärksamhet i det föl-
jande, utan behandlas under avsnitt 5.3.2.1. Av intresse i detta sammanhang 
är istället samrådsbestämmelsen i den del det handlar om rättsliga krav som 

983 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 159.
984 Se avsnitt 5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen där jag redogör för 

planinstrument och plannivåer.
985 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 181-182 och sid. 420. 
986 Samrådsbestämmelsen i 3 kap. 10 § PBL som reglerar länsstyrelsens roll under sam-

råd vid utformningen av kommunens översiktsplan behandlas under avsnitt 5.4.2 
Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen förväntas att agera.
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syftar till att öka kunskapen om kvinnors och mäns livsbetingelser vid plan-
läggningen. Nedan kommer lagstiftningens krav på särskilda kompetenser 
att undersökas närmare.

Krav på kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser utifrån ett 
sakkunnighets- och organisationsperspektiv 
I PBL-kommitténs utredning slås det fast att kommunens beslutsansvar förut-
sätter att man har tillgång till kompetens för att ta hänsyn till olika allmänna 
intressen.987 Uttalandet görs i samband med krav på samrådsförfarande i 
planläggningen, där handikapporganisationernas delaktighet i den fysiska 
planeringsprocessen särskilt lyfts fram.988 
 Lagstiftningens krav på kompetenser framgår av 12 kap. 7 § PBL som 
handlar om krav på arkitektutbildning och 10 kap. 9 § PBL som rör kom-
petenskrav hos kontrollansvariga.989 Enligt den förra föreskrivs att byggnads-
nämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp. Vad 
angår övriga kompetenser i personalen har man i lagstiftningen överlåtit till 
kommunen att själv besluta om, vilket framgår av följande formulering i 
lagtexten:

[byggnadsnämnden ska] […] i övrigt ha tillgång till personal i den omfatt-
ning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt [min anmärkning och mina 
kursiveringar].990

För att kunskaper om genus- och jämställdhetsfrågor ska ingå i förvaltning-
ens kompetens krävs enligt min tolkning att nämnden dels måste bedöma 
att den inte fullgör sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt, dels att denna 
brist måste vara kopplad till frågor om genus- och jämställdhetsfrågor. 
 I förarbetena framgår att överväganden om att skärpa kravet på teknisk 
kompetens har förekommit.991 Anledningen till denna diskussion är att verk-
ligheten inte anses motsvara de lagstadgade kraven på arkitektutbildning. 
Emellertid anses nuvarande ordning bör vara oförändrad, det vill säga att 

987 SOU 2005:77, Del 1, sid. 248.
988 SOU 2005:77, Del 1, sid. 248.
989 Genom den nya plan- och bygglagen (2010:900) ersattes ”kvalitetsansvarig” med 

”kontrollansvarig”. Motiven till ändringen anges vara de utökade uppgifterna med 
huvudfokus på kontroll. Prop. 2009/10:170, sid. 308. 

990 12 kap. 7 § PBL. 
991 Prop. 2009/10:170, sid. 331.
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frågan i huvudsak betraktas utgöra en kommunal uppgift att avgöra vilken 
kompetens personalen bör ha. 
 I lagen föreskrivs i 10 kap. 5 § PBL att byggherren, som kan vara en fysisk 
person (privatperson) eller en juridisk person (hustillverkare), ska se till att 
varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra 
ska kontrolleras av en kontrollansvarig. Vad avser kompetens hos kontroll-
ansvariga ska de enligt bestämmelsen i 10 kap. 9 § PBL ha den kunskap, 
erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften, samt att de kan styrka 
detta med ett bevis om certifiering. Det kan i sammanhanget framhållas att 
Boverket ges möjlighet att med stöd av bestämmelsen i 10 kap. 23 § plan- och 
byggförordningen meddela närmare föreskrifter hos funktionskontrollanter, 
kontrollansvariga och sakkunniga som behövs för tillämpningen av bestäm-
melserna i 10 kap. 8-9 §§ PBL.992 Utöver ifrågavarande bestämmelser finns 
inga ytterligare krav på kompetenser hos de som med stöd av bestämmelser 
i plan- och bygglagen ska fatta beslut. 

Krav på kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser utifrån ett 
allmändemokratiskt perspektiv
Den bestämmelse som är av intresse i det här sammanhanget är som nämnts 
samrådsbestämmelsen. Bestämmelsen i 3 kap. 9 § PBL stadgar att när kom-
munen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen samråda med 
i paragrafen angivna parter. Det grundläggande syftet med samrådsbestäm-

992 Se plan och byggförordning (2011:338). I Boverkets föreskrifter (BFS 2011:14, KA 4) 
anges, förutom lämplighet för uppgiften och krav på dokumentation av skriftligt 
kunskapsprov, att sökanden ska ha dokumenterad kunskap om plan- och bygg-
lagen (2010:900), plan- och byggförordningen (2011:338) samt de föreskrifter och 
allmänna råd som har meddelats med stöd av dessa författningar. Särskild vikt ska 
läggas vid kunskap om kontrollplaner. Vidare ska sökanden även ha dokumenterad 
kunskap om entreprenadjuridik och konsumenttjänstlagen (1985:716). Utöver det 
nämnda ska sökanden ha kännedom om plan- och bygglagen (1993:320) om bygg-
felsförsäkring m.m., miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063), lagen 
(2006:545) om skyddsrum, förordningen (2006:638) om skyddsrum, arbetsmiljöla-
gen (1977:1160), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. Slutligen föreskrivs att sökanden även ska ha kännedom om 
kvalitetsledningssystem och att kunskapen och kännedomen ska gälla det som är 
relevant för byggområdet. Avseende vad som menas med lämplighet anges i förar-
betena normalt innebära att den kontrollansvarige exempelvis inte bör vara en nära 
släkting eller ha ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden, se Prop. 
2009/10:170, sid. 479. Med denna redogörelse önskar jag dels lyfta fram Boverkets 
föreskriftsrätt i frågor om kompetenskrav, dels att det i Boverkets föreskrifter ställs 
krav på specifika kunskaper hos den kontrollansvarige. 
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melsen är som nämnts att ge översiktsplanen en demokratisk legitimitet, vil-
ket också framgår av lagtextens ordalydelse.993 Det sker i och med att parter 
genom samrådet ges insyn, möjlighet att diskutera mål och planeringsförut-
sättningar och utveckla och påverka planeringsunderlaget. Det finns med an-
dra ord ett antagande om att medborgare har kunskap som är viktig för pla-
neringen.994 Beträffande ”innehållet” i samrådsprocesser anges i samma para-
graf att kommunen ska redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget och 
förslagets konsekvenser. Det bör påpekas att lagstiftningen ställer krav på att 
kommunen genomför offentliga förfaranden i två skeden, dels vid samrådet, 
dels vid utställningen inför kommunfullmäktiges antagande av översiktspla-
nen.995 Resultatet av samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse.996 
 Paragrafen överensstämmer i huvudsak med den tidigare lagstiftningen 
med undantag från två ändringar. I lagtexten föreskrivs att när kommunen 
upprättar ett förslag till översiktsplan eller ändring ska kommunen samråda 
med länsstyrelsen samt med berörda kommuner, regionplaneorgan och kom-
munala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och trans-
portinfrastrukturplanering. Den första ändringen innebär att kretsen obliga-
toriska samrådsparter har utvidgats, det vill säga att vid sidan av länsstyrelsen, 
berörda kommuner och regionplaneorgan utgör numera kommunala organ 
som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplane-
ring obligatoriska samrådsparter. Det motiveras med att transportinfrastruk-
turplaneringen tidigt bör bli involverade i översiktsplaneprocesser så att det 
blir en ömsesidig dialog mellan den kommunala och regionala nivån och att 
kopplingen till de regionala frågorna stärks.997 
 Den andra ändringen, enligt samma bestämmelse, innebär att den krets 
som kommunen ska ge tillfälle till samråd av allmändemokratiska skäl har 
utökats. Enligt 3 kap. 9 § PBL ska kommunen ge kommunens medlemmar, 
andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett vä-
sentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samråd. Med sammanslutningar 
avses sammanslutningar på nationell, regional och lokal nivå, till exempel 
bransch- och intresseorganisationer och lokala föreningar och grupper.998 I 
förarbetena understryks att formuleringen ”tillfälle att delta i samrådet” inte 

993 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 181-182 och sid. 420. 
994 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 86-87. 
995 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 181. 
996 Se 3 kap. 11 § PBL. 
997 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 182.
998 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 182. 
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ska tolkas som att kommunen behöver skicka information till var och en av 
intressenterna, utan att kommunen ska vara aktiv för att ordna samrådsmö-
ten.999 Det ges även exempel på hur kommunen kan vara aktiv, till exempel 
genom hearings, internetdialoger och liknande. Det framgår att metoderna 
redan används i praktiken, som ett komplement för att kommunicera under-
laget både vid samråd och vid utställning av planen. 
 En aspekt som däremot inte behandlas särskilt utförligt i förarbetena är 
vad som avses med ”väsentligt intresse”. Enligt min tolkning torde det inne-
bära att kommuner själva bedömer vilka som kan tänkas ha ett sådant vä-
sentligt intresse som avses med bestämmelsen. Således finns det inget som 
hindrar att kommunen tolkar ”väsentligt intresse” som att det inkluderar ett 
jämställdhetsperspektiv beträffande det aktuella förslagets konsekvenser. En 
sådan tolkning skulle innebära att det planerade objektet, användningen av 
ett visst markområde, lokaliseringen av infrastruktur et cetera inte är avhän-
gigt på geografiska faktorer, det vill säga endast berör rättighetsinnehavare 
inom det planerade området, utan att personkretsen som kan tänkas ha ett 
”väsentligt intresse” utvidgas och därigenom enligt bestämmelsen bör ges 
tillfälle att delta i samråd. Samtidigt ställer det krav på att kommuner är 
aktiva och utvecklar formerna för samråd utifrån specifika frågeställningar så 
att kvinnor och män, flickor och pojkar ges tillfälle att utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv diskutera mål och planeringsförutsättningar och utveckla och 
påverka planeringsunderlaget. Något sådant syfte kan varken utläsas i lagtext 
eller förarbetena. 
 Däremot betonas vikten av att processen bedrivs på ett sätt så att ”även 
svaga befolkningsgrupper kommer till tals”.1000 Det har dock inte ansetts 
finnas ett behov av att i lagtexten ytterligare förtydliga syftena med samråd. 
Vad som avses med ”svaga” befolkningsgrupper framgår som tidigare nämnts 
av PBL-kommitténs uttalande, det vill säga vikten av handikappsorganisatio-
nernas delaktighet i planeringsprocessen.1001 Enligt min uppfattning är det 
oklart vad kommittén egentligen menar. Mycket tyder på att kommittén, 
utifrån att tillgänglighet fastslås som ett allmänt intresse som kommuner ska 
bevaka, lyfter fram handikappsorganisationer som ett sätt att få tillgång till 
kunskap i frågor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I 
betänkandet lyfter kommittén fram svårigheter med att väcka medborgarnas 
intresse. Det framgår att riktade insatser för att involvera olika befolknings-

999 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 420.
1000 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 181.
1001 SOU 2005:77, Del 1, sid. 248.
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grupper har blivit vanligare, till exempel genom att låta barn och ungdo-
mar ge synpunkter via skolan. Kommittén konstaterar att det ankommer på 
kommunfullmäktige att ta hänsyn till allmänna intressen och att svara för de 
slutliga avvägningarna mellan olika intressen.1002 
 Sammanfattningsvis saknas kompetenskrav i frågor om genus- och jäm-
ställdhetsfrågor hos de myndighetspersoner som ska ta fram besluts- och pla-
neringsunderlag. Kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser ägnas ingen 
särskild uppmärksamhet i förarbetena när syftena med samråd beskrivs. Det 
innebär att det krävs en lyhördhet hos planerarna för att ”annorlunda” syn-
punkter och medvetenhet om genusperspektivets konsekvenser ska beaktas 
i planeringen, enligt Larsson och Jalakas.1003 Forskning visar att genus- och 
jämställdhetsperspektivet inte har en framskjuten plats i den offentliga sam-
hällsplaneringen, utan att likabehandling tycks vara utgångpunkt för plane-
rare.1004 Jag förstår Larsson och Jalakas som att de förespråkar att ett genus-
perspektiv i den kommunikativa planeringsprocessen kan ge ett förbättrat 
kunskapsunderlag genom dialog.1005 

5.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för 
den långsiktiga planeringen

I föreliggande och nästkommande avsnitt inriktas undersökningen på den 
del av regleringen som rör den långsiktiga utvecklingen av den fysiska mil-
jön, det vill säga översiktplanen. I propositionen understryks översiktspla-
nens roll och betydelse som strategiskt och politiskt instrument för samhälls-
utvecklingen.1006 Det innebär att planen anses omfatta frågor och utmaning-
ar som kräver en bredare tvärsektoriell samverkan inom och mellan olika 
nivåer och som berör de sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiven 
för en hållbar utveckling. Det anses viktigt att juridiskt säkerställa att den 
kommunala planeringen sätts in i ett större sammanhang så att sambanden 
med förhållandena i omvärlden blir tydligare. Lagstiftningen uttrycks bör 
ge stöd för en mer ”visionär och strategisk” översiktsplan, samt att samban-
den mellan bland annat jämställdhet och de transportpolitiska målen bör 

1002 SOU 2005:77, Del 1, sid. 248.
1003 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 87.
1004 ”Likabehandling” som ett planeringsideal i den offentliga samhällsplaneringen har 

behandlats i föregående kapitel om kollektivtrafik, se avsnitt 4.3.5 Sammanfattande 
kommentarer.

1005 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 87.
1006 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 176.
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tydliggöras.1007 I översiktsplanen förväntas kommuner hantera nationella, 
regionala och mellankommunala frågor. Enligt den nya plan- och bygglagen 
ska kommunen numera redovisa hur den bebyggda miljön ska användas. 
Ändringen antas förstärka översiktsplanens strategiska funktion. Planen för-
utsätts inte endast fungera som ett underlag för beslut i frågor om mark, vat-
ten och bebyggelseutveckling utan ska även verka handlingsdirigerande för 
samhällsplanering inom andra områden.1008 På så sätt får den kommunala 
planeringen en starkt strukturerande effekt på andra verksamheter. Nedan 
undersöks om och hur jämställdhetsperspektivet avspeglas i de bestämmelser 
som rör grundläggande krav på översiktsplanens form och innehåll. 

5.3.2.1 Översiktsplan
Som framgått av tidigare avsnitt finns bestämmelser som rör översiktspla-
nering i plan- och bygglagens tredje kapitel. I korthet reglerar lagen krav 
på översiktsplanens innehåll och förfarande, till exempel bestämmelser om 
samråd, utställning, granskning och kungörande av planen, samt ansvar i 
frågor rörande antagande, ändringar och översyn av planens aktualitet. De 
bestämmelser som här står i fokus är 3 kap. 4 § PBL, som anger att kom-
munen i översiktsplanen ska redovisa sin bedömning av hur skyldigheten, 
att enligt bestämmelserna i andra kapitlet, ta hänsyn till allmänna intressen 
vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att till-
godoses, samt 3 kap. 5 § PBL, som ställer krav på vissa särskilda förhållan-
den som ska redovisas i planen. Vad avser bestämmelsen om krav på samråd 
behandlades denna i avsnitt 5.3.1.3. I sammanhanget kan det dock nämnas 
att kravet på samrådsredogörelse anses bör behållas,1009 eftersom syftet med 
bestämmelsen, som tidigare har berörts, är att säkerställa en transparent och 
demokratisk process samt att denna ses som en del av planförslaget.1010 
 Plan- och bygglagens tredje kapitel inleds med en bestämmelse om 
att  varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-

1007 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 177.
1008 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 177. Jämför med de regionala trafikförsörjningspro-

grammen som även de uttalas ha en strategisk funktion, se avsnitten 4.3.2 Jäm-
ställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för den långsiktiga planeringen av 
kollektivtrafiken och 4.3.2.1 Trafikförsörjningsprogram.

1009 Jämför PBL-kommittén, som i sitt betänkande föreslog att kravet på samrådsredogö-
relse bör slopas, se SOU 2005:77 Del 2, sid. 453-454. 

1010 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 183. 
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munen.1011 Kommuner ska enligt paragrafen minst en gång under mandat-
perioden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap. 
5 § PBL.1012 Genom bestämmelsen anses kravet på aktualitetsprövningen 
ha förtydligats i förhållande till kommuners skyldighet att i översiktsplanen 
redovisa de krav som ställs i ovannämnda bestämmelse.1013 Någon speciell 
sanktion mot kommuner för bristande aktualitet har inte ansetts nödvändig 
att införa i den nya plan- och bygglagen.
 Med den nya plan- och bygglagstiftningen har två nya tillägg gjorts.1014 
Det första tillägget är att översiktsplanen ska ange inriktningen för den lång-
siktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Syftet med ändringen uttrycks 
vara att stärka översiktsplanens strategiska funktion och koppling till frågor 
om tillgänglighet och användbarhet.1015 Det andra tillägget är som nämndes 
ovan att det av planen, utöver att ge vägledning om hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras, även ska framgå hur den bebyggda miljön ska 
användas.1016 
 Kommuner ska i översiktsplanen enligt 3 kap. 4 § PBL redovisa sin be-
dömning av hur skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut 
om användningen av mark kommer att tillgodoses.1017 För att kunna be-
döma och redovisa hur de allmänna intressena tillgodoses i översiktsplanen 
innebär paragrafen implicit ett krav på konsekvensanalyser. Paragrafen bör 
tolkas i relation till 3 kap. 6 § PBL, där den senare anger att översiktsplanen 

1011 Bestämmelsen om översyn av planens aktualitet överensstämmer i huvudsak med 
bestämmelsen i den gamla plan- och bygglagen, jämför 3 kap. 1 § PBL (2010:900), 
och 1 kap. 3 § PBL (1987:100). 

1012 I propositionen till den gamla plan- och bygglagstiftningen antogs frågan om över-
siktsplanens aktualitet tas upp i samband med det löpande samrådet mellan kom-
munen och länsstyrelsen avseende riksintressen. Departementschefen betonade att 
det är kommunen själv som avgör om översiktsplanen är aktuell, men som riktlinje 
anfördes att kommunfullmäktige i början av varje mandatperiod bör se över planen 
och som minimum vart sjätte år ta upp översiktsplanen till en helhetsbedömning.

1013 I propositionen anges, med stöd av Boverkets rapport från 2008, att drygt 30 % 
av landets kommuner har översiktsplaner som är mer än 15 år gamla. Detta anses 
vara problematiskt ur flera perspektiv. Några problem med detta är att transport-
myndigheter låter gamla översiktsplaner ligga till grund för bedömningar av nya 
investeringar, och att när kommuner i en region försöker samordna olika insatser 
baseras dessa på inaktuella översiktsplaner. Vidare att tillämpningen av de materiella 
bestämmelserna, det vill säga prövningar enligt plan- och bygglagen eller miljöbal-
ken, grundar sig på inaktuella översiktsplaner, se Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 170.

1014 Se 3 kap. 2 § PBL. 
1015 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 177.
1016 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 418.
1017 3 kap. 4 § PBL. 
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ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. 
Det ska också tilläggas att det i propositionen ges uttryck för att konsekvens-
beskrivningar bör vara breda och omfatta hela hållbarhetsbegreppet, det vill 
säga den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga dimensionen.1018 
Eftersom tillgänglighet anses utgöra ett allmänt intresse1019 och att bestäm-
melserna i lagens andra kapitel dels uttrycks spegla dimensionerna i begrep-
pet ”hållbar utveckling”, dels har konstaterats inrymma frågor om kvinnors 
och mäns ”livsmiljö” såsom tillgänglighet i planeringen av bostads-, arbets-, 
trafik- och fritidsmiljö,1020 borde det innebära att kommuner enligt 3 kap. 4 § 
PBL ska redovisa hur jämställdhet tillgodoses i den översiktliga planeringen 
av markanvändning och bebyggelsestruktur. Mycket tyder dock på att detta 
inte görs om man utgår från Lermans rapport. 
 Lermans studie av den äldre plan- och bygglagen visar att jämställdhet 
inte är ett sådant självständigt allmänt intresse som kopplas till en viss mark-
användning. Det kan konstateras gälla även nuvarande lagstiftning. För att 
jämställdhetsfrågorna ska beaktas i översiktsplanen krävs som jag har visat 
en teleologisk tolkning av bestämmelserna i lagens andra kapitel. Genom att 
jämställdhet inte explicit uttrycks i lagtexten är det enligt min bedömning 
sannolikt att jämställdhetsperspektivet inte kommer att beaktas i översikts-
planeprocessen. Därmed kommer inte heller planen att redovisa hur jäm-
ställdhet tillgodoses och/eller planens konsekvenser för jämställdheten.1021 
 PBL-kommittén visar en påfallande ambivalens i fråga om konsekvensana-
lyser i samband med översikts- och detaljplanering. Som redan framhållits 
anser kommittén å ena sidan att det saknas skäl att ”särskilt lyfta fram beho-
ven och villkoren för kvinnor, barn, ungdomar samt äldre” i bestämmelserna 
om allmänna intressen. Kommittén likställer kvinnor med barn, ungdomar 
och äldre, medan de senare framställs som könlösa grupperingar. I utred-
ningen befaras en lagteknisk utformning med alltför detaljerade krav i form 
av inventeringar och konsekvensanalyser vara alltför tids- och resurskrävan-
de.1022 På ett annat ställe i betänkandet, där det redogörs för konsekvenser 
av kommitténs förslag, ger kommittén å andra sidan uttryck för betydelsen 

1018 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 178.
1019 Se under Tillgänglighet kopplat till ”livsmiljö” i avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglig-

het på lika villkor och not 953. 
1020 Se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor. 
1021 Som nämndes ska översiktsplanen utformas så att innebörden och konsekvenserna 

av den tydligt framgår, enligt bestämmelsen i 3 kap. 6 § PBL. 
1022 SOU 2005:77, Del 1, sid. 334. 
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av sociala konsekvensbeskrivningar för jämställdheten i den fysiska plane-
ringen. Kommittén anför: 

Kommittén vill i detta sammanhang peka på att konsekvensanalyser i sam-
band med översikts- och detaljplanering kan lägga grunden för bedömningar 
av konsekvenser för bl.a. jämställdheten mellan könen, för samhällets mång-
fald och för tillgänglighet och användbarhet.1023

Trots att kommittén här kommer fram till att konsekvensanalyser är viktiga 
vid planläggning och kan ha en stor betydelse för grundläggande bedöm-
ningar i översikts- och detaljplaneprocessen befaras alltså att sådana analyser 
kan vara alltför tids- och resurskrävande. 
 Eftersom paragrafen (3 kap. 4 § PBL) endast har genomgått språkliga 
ändringar kan vägledning sökas i förarbeten till den äldre plan- och bygg-
lagstiftningen.1024 I propositionen till den äldre plan- och bygglagen för de-
partementschefen ett resonemang om en ”lämplig samhällsutveckling” i den 
fysiska planeringen och betonar vikten av kunskap om olika intressen för att 
kunna göra avvägningar.1025 I anslutning till denna diskussion konkretiserar 
departementschefen vad som särskilt ska ingå i bedömningen ”lämplig ut-
veckling”, vilket nedanstående citat belyser:

Det är naturligt att kommunerna i sin översiktliga planering tar ställning till 
de stora linjerna i kommunens bebyggelsestruktur. I det sammanhanget bör 
understrykas jämställdhetsfrågornas betydelse för bedömningen av en lämp-
lig samhällsutveckling. En utspridd och i förhållande till arbetsmarknader, 
kollektivtrafik, och service illa lokaliserad bebyggelse, befaras avsevärt för-
svåra för kvinnor och män att på jämlika villkor förvärvsarbeta och delta i 
samhällslivet.1026 

Enligt min tolkning framgår det tydligt att jämställdhet anses vara ett viktigt 
perspektiv som ska beaktas i översiktsplaneringen, och att detta förutsätter 
kunskap. 
 Som redan nämnts ställer lagen krav på vissa förhållanden, som måste 
redovisas i översiktsplanen enligt 3 kap. 5 § PBL. Bland annat ska kommuner 
i översiktsplanen redovisa hur de i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 

1023 SOU 2005:77, Del 2, sid. 970.
1024 Paragrafen uttrycks motsvara 4 kap. 1 § första stycket i plan- och bygglag (1987:10), 

se Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 419. 
1025 Prop. 1985/86:1, sid. 112.
1026 Prop. 1985/86:1, sid. 112.
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till och samordna översiktsplanen med nationella och regionala mål, samt 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommu-
nen.1027 Enligt min tolkning verkar utgångspunkten vara att det står kom-
muner fritt att bedöma och välja vilka överordnade mål, planer, program 
och strategier som anses relevanta för en hållbar utveckling och som därmed 
bör redovisas i översiktsplanen. I författningskommentaren anges aspekter 
som bedöms särskilt viktiga att redovisa i översiktsplanen. De aspekter som 
lyfts fram och bör redovisas är sambanden mellan regionala tillväxts- och ut-
vecklingsprogram, länsplaner för transportinfrastruktur, de transportpolitiska 
målen, miljökvalitetsmålen och regionala klimat- och energistrategier.1028 
Utöver dessa exempel görs ett tillägg:

Det kan också finnas mål, planer och program som avser elektronisk infra-
struktur, avfallshantering, kollektivtrafikförsörjning eller jämställdhet och in-
tegration som har betydelse för kommunens hållbara utveckling och därmed 
bör redovisas.1029

Av förarbetena framgår således att det i planen ska redovisas hur kommuner 
tar hänsyn till både det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsys-
tem” och de jämställdhetspolitiska målen.1030 Beträffande det transportpoli-
tiska målet ska redovisningen omfatta dels hur den översiktliga planerings-
processen avseende arbetsformer, genomförande och resultat medverkar till 
ett jämställt samhälle, dels hur de olika förståelserna av ett jämställt trans-

1027 Innebörden av en hållbar utveckling utifrån ett strikt tidsperspektiv utvecklas inte i 
propositionen. Däremot framgår i propositionen till den gamla plan- och bygglagen 
att i uttrycket ”den avsedda användningen” av mark- och vattenområden avses som 
längst en tidsrymd på 20 år, samt att det är kommunens avsikt som ska framgå. Ett 
kort tidsperspektiv anses enligt nämnda proposition vara 3-5 år och ett medellångt 
5-10 år. Som argument anförs att översiktsplanen bör ha ett långt tidsperspektiv och 
ange de strukturella dragen när det gäller planeringen av vatten- och markområden. 
Vidare att markanvändningen är svårföränderlig, vilket innebär att beslut kan få 
mycket långsiktiga effekter. Departementschefen konstaterar att det är en fördel 
om kommunen i sin redovisning av den avsedda markanvändningen anger vad som 
ligger nära i tiden och vad som är av långsiktig betydelse, se Prop. 1985/86:1, sid. 
530-531.

1028 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 419.
1029 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 419.
1030 Rimligen menar jag det bör handla om de jämställdhetspolitiska målen och inte det 

transportpolitiska jämställdhetsmålet, eftersom de transportpolitiska målen, som 
framgår ovan, uttryckligen nämns.

293



portsystem som uttrycks i de transportpolitiska propositionerna beaktas i 
planen.1031 
 Vad avser redovisningen av hur den fysiska planeringen tar hänsyn till 
de jämställdhetspolitiska målen förutsätter den att de jämställdhetspolitis-
ka målen bedöms ha betydelse för kommunens hållbara utveckling. Som 
framgått tidigare är detta inte givet, eftersom det kräver att ifrågavarande 
bestämmelse tolkas i ljuset av de ändamål som uttrycks med bestämmelserna 
i lagens två inledande kapitel. Det är därför oklart i vilken mån det med 
framgång går att hävda att kommunen med stöd av bestämmelsen i 3 kap 
5 § PBL har en ”skyldighet” att redovisa hur den avser att ta hänsyn till de 
jämställdhetspolitiska målen. 
 Konkretiserat skulle synsättet, med utgångspunkt från de generella jäm-
ställdhetspolitiska målen, kunna innebära att kommuner för det första i såväl 
fysiska planeringsprocesser som konsekvenser av översiktsplaner bedömer 
hur lokalisering och utformning av till exempel verksamheter, bostads-, ar-
bets-, trafik- och fritidsmiljö men även möjligheter att utnyttja service, för-
håller sig till jämställdhetspolitikens övergripande mål om makt att forma 
samhället och sitt eget liv, det vill säga om det togs på allvar.1032 För det andra 
innebär det att kommuner ska bedöma och redovisa hur planeringsprocesser 
och konsekvenser av översiktsplanen möjliggör en jämn fördelning av makt 
och inflytande, ekonomisk jämställdhet i form av till exempel transportmöj-
ligheter till arbete och utbildning och en jämn fördelning av det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet. När det gäller det sistnämnda ingår en bedöm-
ning av hur kvinnor och män genom den fysiska planeringen kan ta samma 
ansvar för hemarbetet, men även att de har möjlighet att ge och få omsorg 
på lika villkor. För det tredje ska kommuner bedöma och redovisa om planer 
avseende planering och lokalisering av den bebyggda miljön understödjer 
målet om att mäns våld mot kvinnor skall upphöra, samt skydda kvinnors 
mäns, flickors och pojkars kroppsliga integritet. 
 Trots att översiktsplanen ses som ett viktigt politiskt och strategiskt in-
strument för att utveckla samhället visar genomgången att det saknas explici-
ta bestämmelser i den rättsliga regleringen av översiktsplaner. Den reglering 

1031 I likhet med Lerman avser jag med termen ”beaktas” att beslutsfattaren beskriver hur 
information, i det här fallet de olika förståelserna av ”ett jämställt transportsystem”, 
har påverkat beslutet eller inte, och varför. Lerman, 2001, sid. 23 (SOU 2001:43, 
Rapport 2). Se kapitel 3 beträffande undersökningen av olika förståelser av målet 
”ett jämställt transportsystem”. 

1032 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den 
generella jämställdhetspolitiken och Prop. 2005/06:155. 
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som finns är i form av utspridda syftesbeskrivningar i förarbetstexter. Det 
hade varit tänkbart att det i lagtexten tydligt framgick att sociala konsekven-
ser skulle redovisas i planen.1033 En sådan bestämmelse hade varit i linje med 
de förståelser som uttrycks i de transportpolitiska propositionstexterna.1034 

5.3.3 Tillsyn över plan- och bygglagstiftningen

Bestämmelser om tillsyn finns i plan- och bygglagens kapitel 11 vilket reglerar 
tillsyn, ingripanden och påföljder avseende kommunens planläggning.1035 
Undersökningen fokuserar på regler som rör tillsyn av den kommunala över-
siktsplaneprocessen, därmed behandlas inte regler som rör kommunens till-
synsansvar för att se till att lagens bestämmelser följs.1036 Eftersom reglerna i 
sig inte säger något om jämställdhet kommer förarbetstexterna att undersö-
kas för att se om jämställdhet behandlas där. 
 Ansvar för tillsyn av kommunala beslut regleras i 11 kap. 3 § PBL. Paragra-
fen är ny och i vilken det framgår att ansvaret för tillsyn är delat på flera ak-
törer. Enligt bestämmelsen utövas tillsyn av regering, länsstyrelser, den eller 
de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och byggnads-

1033 Det kan även nämnas att i gällande infrastrukturproposition från 2008 (Prop. 
2008/09:35) betonas bland annat att arbetet med ökad jämställdhet inom transport-
systemet måste ske brett och långsiktigt. Sociala konsekvensbeskrivningar ses som 
ett viktigt verktyg i arbetet för ett mer jämställt transportsystem. Jag kommer att 
återkomma till konsekvensanalyser under avsnitt 5.3.4 Sammanfattande kommen-
tarer, samt i kapitel 6, där jag behandlar fysisk planering enligt sektorslagarna. 

1034 Se till exempel propositionen Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 
2008/09:35, sid. 179).

1035 Se avsnitt 5.3 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen gällande indelningen 
av olika planinstrument och plannivåer och definitionen av planläggning; därmed 
kommer inte bestämmelser om tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder i relation 
till olika tillståndsprövningar, krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och 
allmänna platser att behandlas. Kapitel 11 i plan- och bygglagen beskrivs i propo-
sitionen som det huvudsakliga tillsynskapitlet, med vilket åsyftas att det i kapitel 9 
finns bestämmelser om byggherrens skyldigheter och byggnadsnämndens kontroll 
i samband med prövning om lov eller anmälan. I kapitel 10 finns bestämmelser om 
byggherrens skyldigheter och nämndens kontroll av de handlingar som ligger till 
grund för den prövning som följer efter bygglovsprövningen fram till slutbeskedet. 
Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 330. 

1036 Det är specifikt tillsyn och kontroll av att reglerna om översiktsplan uppfylls som 
behandlas i detta avsnitt. Generell tillsyn över att kraven i plan- och bygglagen 
uppfylls, till exempel i fråga om byggnadsverk, är ett kommunalt ansvar och bedrivs 
av lokala tillsynsmyndigheter, det vill säga kommunala byggnadsnämnder. Bestäm-
melserna reglerar i dessa fall roller och ansvar i olika delar av byggprocessen mellan 
byggherrar, kontrollansvariga och byggnadsnämnd. 
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nämnder (så kallade lokala tillsynsmyndigheter). Länsstyrelsen utpekas vara 
den myndighet som ska svara för tillsynen över kommunala beslut. Detta 
innebär att länsstyrelsen är den aktör som enligt plan- och bygglagstiftning-
en spelar den viktigaste rollen under hela översiktsplaneringen. Här åsyftas 
även skyldigheten att vidta åtgärder under planprocessen, vilken inkluderar 
dels att under samrådet särskilt beakta de aspekter som räknas upp i 3 kap. 
10 § PBL, dels att under utställningstiden avge ett granskningsyttrande av-
seende de förhållanden som stadgas enligt 3 kap. 16 § PBL. I propositionen 
utvecklas innebörden av tillsynsansvaret handla om följande:

Tillsyn är en myndighetsuppgift som gäller uppföljning – inte utformning – av 
beslut som fattas i politisk och demokratisk ordning. Tillsynsansvaret bör där-
för i hög grad kunna överlåtas på tjänstemän. Ansvaret innebär en skyldighet 
– inte bara en rättighet – att ingripa när fattade beslut frångås, regler överträds 
och krav eftersätts [tecken i original, mina kursiveringar].1037

Av uttalandet menar jag framgår två saker. För det första att byggnadsnämn-
der utgör lokala tillsynsmyndigheter. Det innebär ett krav på att byggnads-
nämnder jämställdhetsintegrerar sina verksamheter.1038 Som jag tidigare har 
påpekat nämns inte jämställdhetsintegrering i förarbetena till nuvarande 
plan- och bygglag. För det andra saknas det möjligheter att genom tillsyn 
angripa planen med hänvisning till bristande jämställdhetsperspektiv i över-
siktsplanen. Jag återkommer till möjligheter att överklaga översiktsplanen 
under avsnitt 5.4.2. 
 Kommuners rätt att själva besluta om användningen av mark- och vatten-
områden kommer alltså tydligast till uttryck genom att det saknas specifika 
tillsynsbestämmelser som rör förfarande och innehåll i översiktsplaner. Läns-
styrelsens tillsynsansvar, det vill säga rätt att överpröva kommunala beslut, 
omfattar endast detaljplan och områdesbestämmelser, förutsatt att prövnings-

1037 Prop. 2009/10:170, sid. 331. 
1038 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den 

generella jämställdhetspolitiken. Det bör i sammanhanget nämnas att regeringens 
satsningar på jämställdhetsintegrering på lokal nivå (kommuner och landsting) 
pågår inom ramen för programmet Hållbar jämställdhet, som bedrivs av Sveriges 
kommuner och landsting under perioden 2011-2013. Insatserna uttrycks syfta till att 
utveckla och kvalitetssäkra verksamheter inom kommuner och landsting för en mer 
jämställd medborgarservice, främst genom utbyte av erfarenheter och kunskaper, se 
Skr. 2009/10:234 och Skr. 2011/12:174. 
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grunderna enligt 11 kap. 10 § PBL är uppfyllda.1039 Även om prövningsrätten 
enligt nämnda paragraf begränsas till detaljplaner och områdesbestämmelser, 
där detaljplaner till skillnad mot översiktsplaner har rättsverkan,1040 menar 
jag att bestämmelsen är viktig att belysa eftersom kommuner fullföljer in-
tentionerna som uttrycks i översiktsplaner genom att anta detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Det betyder att de prövningsgrunder som anges i pa-
ragrafen har betydelse även i översiktsplaneringen, eftersom de kan ligga till 
grund för en statlig överprövning i ett senare skede. Med undantag från en 
av prövningsgrunderna förutsätter länsstyrelsens överprövningsrätt att kom-
munen fattar beslut som strider mot olika bestämmelser i miljöbalken. Det 
undantag som åsyftas är det som handlar om att användningen av mark- och 
vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas. I förarbetena till 
den gamla plan- och bygglagen ges exempel på typer av frågor som pröv-
ningsgrunden omfattar, till exempel lokalisering av vägar, fritids- och ser-
viceanläggningar, detaljhandelsanläggningar, betydelsefulla friluftsområden 
och kulturmiljöer, liksom större sammanhängande grönområden.1041 Där-
utöver inkluderas sysselsättningsfrågor i en vidare bemärkelse, det vill säga 
att kommuner ska beakta planering av arbetsplatser och bostäder på sådant 
sätt att det blir lätt för människor att nå service och sysselsättning.1042 Statens 
intresse i kommunala beslut som rör boende, arbete och service motiveras 
av att staten bör ha möjlighet att påverka hur bostäder och arbetsplatser 
förläggs och att se till att en rimlig framtida kollektivtrafikförsörjning kan 
upprätthållas,1043 eftersom sådana beslut får en starkt strukturerande sam-
hällseffekt och påverkar intilliggande kommuner.
 Trots att länsstyrelsen har den viktigaste rollen i den kommunala över-
siktsplaneprocessen saknas det tillsynsbestämmelser, till exempel angående 
kravet på en översyn på planens aktualitet1044 och kravet på att länsstyrelsen 

1039 Förutom språkliga ändringar överensstämmer innehållet i nuvarande paragraf med 
den gamla bestämmelsen 12 kap. 1 § plan- och bygglag (1987:10). Kortfattat anges i 
paragrafen att länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om det finns risk för 
att riksintressena inte tillgodoses, om användningen av mark- och vattenområden 
som angår flera kommuner inte samordnas, om miljökvalitetsnormer inte följs, om 
strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser och slutligen en bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

1040 Prop. 1985/86:1, sid. 139.
1041 Prop. 1985/86:1, sid. 337. 
1042 Prop. 1985/86:1, sid. 337. 
1043 Prop. 1985/86:1, sid. 337-338. 
1044 Se 3 kap. 27 § PBL.
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minst en gång under mandatperioden redovisar sina synpunkter i fråga om 
statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översikts-
planens aktualitet.1045 Anledningen till att det saknas tillsynsregler framgår 
av propositionen till den äldre plan- och bygglagen. Förenklat beror det på 
att länsstyrelsen förutsätts besitta både specialkompetenser och ha regional 
överblick och att den genom att inta en aktiv roll under samråd ger sin in-
ställning i olika frågor under hela planprocessen.1046 Enligt departements-
chefen bör kommunens kontakter med länsstyrelsen under samrådet ha en 
informell och konstruktiv karaktär.1047 Jag tolkar departementschefen som 
att hon eller han menar att ”tillsynen” av kommunala beslut sker genom 
att länsstyrelsen förväntas samverka med kommunen, förse kommunen med 
kunskap och beslutsunderlag som har betydelse för planens utformning, att 
inom ramen för sina resurser medverka med underlag i nya planeringsfrågor, 
ge konstruktiv rådgivning och uppfylla en allmän serviceskyldighet under 
hela planprocessen.1048 
 De ovan beskrivna skälen tycks fortfarande ha aktualitet och prägla nu-
varande bestämmelser som rör översiktsplanen, till exempel ska länsstyrelsen 
enligt 3 kap. 10 § PBL under samrådet ”verka för” och uppmärksamma de i 
paragrafen angivna förhållandena.1049 Enligt min uppfattning är det anmärk-
ningsvärt att det saknas tillsynsbestämmelser eftersom det samtidigt framgår 
av propositionen, vilken hänvisar till PBL-kommitténs betänkande, att det 
finns brister i dels tillämpningen av plan- och bygglagen, dels i de statliga 
myndigheternas ansvar för uppsikt och tillsyn. I propositionen hanteras dessa 
genom att betona att länsstyrelsens uppgift att samordna statens intressen 
behöver utvecklas, liksom formerna för rådgivning inom ramen för tillsyns-
ansvaret, samt att de statliga myndigheternas uppgifter i plan- och bygglagen 
bör uttryckas i generella termer.1050 Detaljerade krav på statliga myndigheters 
ansvar i dessa avseenden uttrycks däremot bör regleras på förordningsnivå.1051 
Vilka statliga myndigheter som åsyftas utvecklas inte närmare. Tydligt är att 
bristerna inte har bedömts ”tillräckligt allvarliga” för att skärpa tillsynen av 
kommunala beslut i nuvarande plan- och bygglagstiftning. 

1045 Se 3 kap. 28 § PBL.
1046 Prop. 1985/86:1, sid. 138. 
1047 Prop. 1985/86:1, sid. 140. 
1048 Prop. 1985/86:1, sid. 466-468. 
1049 Denna bestämmelse behandlas även under avsnitt 5.4.2 Vem som med stöd av la-

gen, eller genom anvisningar i lagen förväntas att agera.
1050 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 332.
1051 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 333.
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5.3.4 Sammanfattande kommentarer

Nedan ges sammanfattande kommentarer av undersökningens första del. 
Med en genusrättsvetenskaplig metodram, så som den har beskrivits under 
avsnitt 2.2.2, har jag analyserat delar av den nya plan- och bygglagen. I denna 
del undersöktes om och hur ett jämställdhetsperspektiv1052 avspeglas i det 
rättsliga regelverket, närmare bestämt om plan- och bygglagen svarar mot 
problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation”, ”brist på till-
gänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden”.1053 
 Resultatet av undersökningen visar två motsägelsefulla bilder. Jag har valt 
att kalla dessa bilder för den ljusa bilden respektive den mörka bilden. Den 
ljusa bilden besvarar första ledet i frågeställningen, om jämställdhetsperspek-
tivet avspeglas i plan- och bygglagen, emedan den mörka bilden besvarar 
andra ledet i frågeställningen hur jämställdhetsperspektivet avspeglas. 
 I korthet baseras den ljusa bilden på att det finns, om än få, syftesbeskriv-
ningar om jämställdhet på olika ställen i förarbetena och hänvisningar till 
olika styrdokument, där jämställdhet kan utläsas. Den mörka bilden utgår 
som nämnts från hur jämställdhet beskrivs, det vill säga i förarbetstexter-
na fragmentariskt och ibland inkonsekvent. Med detta menas att sättet att 
hantera jämställdhetsfrågorna i den rättsliga regleringen av fysisk planering 
också kan ses som ett led i ett systematiskt osynliggörande av jämställdhets-
frågor. Nedan kommer mina sammanfattande kommentarer att utgå från 
dessa bilder. 

Den ljusa bilden 
Undersökningen av plan- och bygglagen visar att jämställdhet utgör ett av 
lagens ändamål. Även om jämställdhet inte explicit uttrycks i portalparagra-
fen, vilket har föreslagits i tidigare utredningar av Jämit, finns det som jag 
har visat inga rättsliga hinder för att tolka in ett jämställdhetsperspektiv i 
materiella och processuella regler i plan- och bygglagen. Det bör dock påpe-
kas att jämställdhetssträvandena i den fysiska planeringen begränsas till att 
för kvinnors del skapa närhet mellan hem och arbete, det vill säga att i frågor 

1052 Avseende innebörden av begreppet ”jämställdhetsperspektiv”, se föregående kapitel 
om kollektivtrafik, avsnitt 4.1 Inledning och not 716. 

1053 Se undersökningen (kapitel 3) av propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt håll-
bart transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) 
och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93), och för en samman-
fattning av denna, se avsnitt 3.5 Sammanfattande kommentarer. 
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om lokalisering av till exempel bostadsområden och verksamheter främja 
kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta. 
 De planinstrument som lyfts fram som centrala för att styra lokalisering 
och utformning av bebyggelse är översiktsplan samt detaljplan och områ-
desbestämmelser. En generell slutsats som kan dras är att jämställdhetsstyr-
ningen bör fokusera på en reglering av planinstrumenten, eftersom det finns 
ett samband mellan plannivåerna och att de som planeringsinstrument anger 
ramarna för tillämpningen av de materiella bestämmelserna och på så sätt 
behandlar de krav som ställs när det gäller det sakliga innehållet i olika pröv-
ningar och beslut. 
 Som framgått har jag undersökt om plan- och bygglagen svarar mot de 
problemrepresentationer som kommer till uttryck i propositionstexterna. 
Avseende den första problemrepresentationen ”brist på en jämn representa-
tion” kan det konstateras att det saknas bestämmelser som tar sikte på att 
främja en jämn könsrepresentation i kommunala beslutsorgan. Som jag har 
visat kompletteras plan- och bygglagstiftningen av bestämmelser i kom-
munallagen beträffande organisatoriska frågor av kommunala beslutsorgan. 
Undersökningen visar att kommunfullmäktige med stöd av bestämmelser i 
kommunallagen har möjlighet att i arbetsordningen meddela föreskrifter, 
eller i reglementena klargöra byggnadsnämndens åligganden i denna fråga. 
Utifrån detta synsätt ses frågan om en jämn könsrepresentation i till exempel 
fullmäktige, byggnadsnämnd, transportinfrastrukturplanering, berednings-
grupper et cetera i första hand som en politisk och inte en juridisk fråga. I 
den mån en rättslig reglering av kommunala beslutsorgan bedöms viktig för 
jämställdheten kräver nuvarande ordning en reglering i kommunallagen och 
inte plan- och bygglagen. 
 Avseende problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika vill-
kor” behandlades bestämmelsen i 2 kap. 3 § PBL. Som framgått uttrycks 
paragrafen spegla de olika dimensionerna av begreppet ”hållbar utveckling”. 
Emellertid nämns inte begreppet ”hållbar utveckling” i lagtexten.1054 Un-
dersökningen visar också att tillgänglighet utgör ett allmänt intresse som 
hänsyn ska tas till vid planläggningen. I nämnda paragraf används begreppet 
”livsmiljö” som från början avsåg en planering av ett kretsloppsanpassat sam-
hälle. Begreppet har senare ersatts av det betydligt vidare begreppet ”social 
livsmiljö” och omfattar numera en planering som syftar till att skapa förut-

1054 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 414. 
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sättningar för en god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö, vilket också 
framgår av PBL-kommitténs betänkande. 
 I propositionen till den gamla plan- och bygglagstiftningen, men även 
i de nationella strategierna för hållbar utveckling till vilka PBL-kommittén 
hänvisar, utvecklas den närmare innebörden i begreppet ”hållbar utveck-
ling”. Genom att bredda rättskällorna visar undersökningen att både jäm-
ställdhet och trygghet inkluderas i den sociala dimensionen av begreppet 
”hållbar utveckling”, samt att de kopplas samman med tillgänglighetsfrågor. 
Mot bakgrund av att stora delar av bestämmelsen uttalas överensstämma 
med det tidigare stadgandet betyder det att de ändamål som uttrycktes i äld-
re förarbeten med ifrågavarande bestämmelse fortfarande har aktualitet.1055 
Eftersom de nationella strategierna dessutom bekräftar att jämställdhet ingår 
i begreppet ”hållbar utveckling” borde detta innebära att man i planlägg-
ningen explicit behandlar jämställdhet. Även om det inte tydligt framgår 
av förarbetena till nuvarande plan- och bygglag menar jag att det utifrån 
en teleologisk lagtolkning kan konstateras att den rättsliga regleringen av 
fysisk planering svarar mot problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet 
på lika villkor”. Det betyder utifrån en transportpolitisk förståelse av målet 
”ett jämställt transportsystem” att planläggning enligt lagen ska syfta till att 
skapa möjligheter för kvinnor och män att på lika villkor få tillgänglighet till 
transportsystemet, men även lika villkor avseende möjligheten att minimera 
geografiska avstånd och öka tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner. 
 Avseende problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och 
män i olika avseenden” kan det däremot konstateras att det saknas krav på 
kunskap i genus- och jämställdhetsfrågor i plan- och bygglagens bestämmel-
ser. Det gäller både kompetens utifrån ett sakkunnighets- och organisations-
perspektiv och utifrån ett mer allmändemokratiskt perspektiv. Den reglering 
som finns handlar om krav på arkitektutbildning som står att finna i 12 kap. 
7 § PBL, och kompetenskrav hos kontrollansvariga enligt 10 kap. 9 § PBL. 
Samtidigt visar undersökningen att kommunen och byggnadsnämnden har 
möjlighet att med stöd av samrådsbestämmelsen i plan- och bygglagen ut-
veckla formerna för samrådet, med syfte att öka delaktigheten för kvinnor 
och män i planeringsprocesser. Det betyder att bestämmelsen i 3 kap. 11 § 
PBL enligt min uppfattning bör tolkas på sätt som ger kvinnor och män och 
flickor och pojkar möjlighet att diskutera och belysa planens konsekvenser 
utifrån specifika frågeställningar. Genom kravet på samrådsredogörelse som 

1055 Se avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
vad avser direkt och indirekt ändamål. 
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utgör en del av planförslaget kommer jämställdhetsperspektivet att kunna 
flyta in i även denna.1056 
 Brist på kunskap skulle även kunna tillgodoses genom transportinfra-
strukturplaneringsorganet. I nuvarande plan- och bygglag utgör nämnda 
instans numera en obligatorisk samrådspart enligt 3 kap. 9 § PBL. Bestäm-
melsen innebär att kommunen har möjlighet att på denna väg föra in trans-
portpolitikens mål om ett jämställt transportsystem i översiktsplaneringen. 
För att förtydliga transportinfrastrukturplaneringens ansvar har kommun-
fullmäktige möjlighet att med stöd av kommunallagen ålägga det kommu-
nala organet att i samrådet särskilt beakta det transportpolitiska målet ”ett 
jämställt transportsystem” vid planläggning. 
 Som framgått har kommunen ett så kallat planmonopol, vilket med få 
undantag innebär att kommunen ensamt prövar och bestämmer, till exem-
pel i frågor om vad olika geografiska områden bör användas till och i frågor 
om lokalisering och utveckling av bebyggelsestrukturen. I plan- och byggla-
gen ges genom olika planinstrument möjligheter för kommunen att planera 
markanvändning och bebyggelse på ett sätt som främjar jämställdheten både 
genom stora penseldrag och i detalj. 
 Det planinstrument som har studerats inom ramen för denna studie är 
översiktplanen. I den rättsliga regleringen märks kommunens grundlags-
stadgade självbestämmanderätt tydligt. Som nämndes ovan ges kommunen 
i översiktsplaneringen stor frihet att bedöma hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas, bevaras och vad som ska tillmätas betydelse för den 
framtida samhällsutvecklingen. Översiktsplanen utpekas som ett politiskt 
och strategiskt instrument för kommunens långsiktiga planering och är på 
samma gång vägledande för annan och efterföljande planering, till exempel 
får infrastrukturplaneringen i princip inte stå i strid med kommunens över-
gripande planering av hur mark- och vattenområden ska användas.1057 Över-
siktsplanens strategiska funktion har i nuvarande plan- och bygglagstiftning 
stärkts ytterligare genom ett förtydligande i kravet på aktualitetsprövning. 
Enligt min bedömning utgör översiktsplanen, framför andra planer, ett sär-
skilt viktigt planinstrument som bör regleras på sätt som innebär att jäm-
ställdhetsfrågorna blir tillräckligt belysta i planläggningen. Så är inte fallet 

1056 Samrådsredogörelsen behandlades under avsnitt 5.3.2.1 Översiktsplan. 
1057 Se 14 § i väglag (1971:948), respektive 1 kap. 5 § i lag (1995:1649) om byggande 

av järnväg. Kommunens planering i relation till infrastrukturplanering behand-
las också under avsnitt 6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive 
järnvägsplan. 
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idag och trots det menar jag att eftersom jämställdhet har konstaterats ingå i 
begreppet ”hållbar utveckling” enligt 2 kap. 3 § PBL, torde det innebära en 
tolkning av 3 kap. 4-5 §§ PBL som att de innebär ett krav på att kommuner 
ska redovisa hur jämställdhet tillgodoses i den översiktliga planeringen av 
markanvändning och bebyggelsestruktur.1058 Konkretiserat betyder det att 
kommunen ska bedöma och redovisa hur ”livsmiljön”1059 förhåller sig till 
jämställdhetspolitikens övergripande mål ”makt att forma samhället och sitt 
eget liv”. Grunden är i det första fallet transportpolitikens målsättning, och 
i det andra generella jämställdhetspolitiska mål. En sådan redovisning för-
utsätter dock kunskap i form av konsekvensanalyser. Undersökningen vi-
sar att PBL-kommittén intar ett något ambivalent förhållningssätt i frågan, 
men har emellertid givit uttryck för att konsekvensanalyser i samband med 
översiktsplanering kan lägga grunden för bedömningar av konsekvenser för 
jämställdheten. 
 Slutligen har reglerna om tillsyn av kommunala beslut undersökts. Resul-
tatet visar att det saknas specifika tillsynsbestämmelser avseende de krav som 
ställs på översiktsplanen. Det framgår av samrådsbestämmelsen i 3 kap. 10 § 
PBL att länsstyrelsen givits en central roll i kommunens översiktsplanering. 
Som jag har visat beskrivs länsstyrelsens roll i planprocessen, förutom att 
tillvarata statliga intressen, vara att även tillhandahålla kunskaps- och pla-
neringsunderlag och på annat sätt stödja planeringsprocessen.1060 Därutöver 
ska länsstyrelsen enligt 3 kap. 28 § PBL i en sammanfattande redogörelse 
redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intres-
sen som antas ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Mycket tyder på 
att bestämmelserna i plan- och bygglagens kapitel 3 som behandlar läns-
styrelsens ansvar i planprocessen anses ”tillräckliga” för att kommunen ska 
uppfylla de krav som ställs på översiktsplanen, och att det därmed saknas skäl 
för att införa särskilda tillsynsbestämmelser avseende kommunala beslut om 
översiktsplan. 

1058 En sådan tolkning baseras då på vad Peczenik kallar lagens direkta ändamål i bety-
delsen ändamålet med andra bestämmelser (i lagen) som måste beaktas. Se meto-
davsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
angående direkt och indirekt ändamål. 

1059 Se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor avseende begreppen ”livs-
miljö” och ”hållbar utveckling”.

1060 Se även undersökningen av bestämmelser i plan- och bygglagen med hjälp av ana-
lysverktygen vem, vad och hur, avsnitt 5.4.4 Sammanfattande kommentarer. 
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Den mörka bilden
I framställningen ovan har första ledet av frågeställningen om ett jämställd-
hetsperspektiv avspeglas i plan- och bygglagen kommenterats. Nedan ges 
sammanfattande kommentarer baserade på andra ledet i frågeställningen, 
nämligen hur jämställdhetsperspektivet avspeglas i lagen. 
 Den rättsliga regleringen av fysisk planering inom ramen för plan- och 
bygglagen är i jämställdhetshänseende otydlig, ibland motsägelsefull och 
framför allt svåröverskådlig. I lagtexten nämns varken jämställdhet eller 
kvinnor och män. I lagen omnämns rättssubjekt i termer av ”människan” 
och ”alla samhällsgrupper” eller förstås bakom begreppen ”allmänna” och 
”enskilda” men också utifrån sina funktioner, till exempel byggherre, sak-
kunnig, arkitekt, kontrollansvarig et cetera. På så sätt döljs att den fysiska 
planeringen riskerar att baseras på ett typiskt manligt levnadsmönster. Till 
detta återkommer jag i kapitel 8. 
 Larsson och Jalakas har belyst frågan om människobilden i planeringens 
praktik. Bland annat har de fäst uppmärksamheten på vad det innebär för 
planeringsprocessen att vi talar om cyklister, gående, arbetsföra, funktions-
hindrade, barn, stockholmare och boende, istället för att se en bild av en bro-
kig skara av vuxna kvinnor och män, en del rullstolburna, på väg till jobbet: 
en småbarnsförälder eller mor- och farförälder med barnvagn, ungdomar 
som samlas på torget, en dagisgrupp på väg till skogen, joggare i parken och 
så vidare.1061 Enligt Larsson och Jalakas är tendensen att beskriva människor 
i abstrakta termer problematisk eftersom det skapar avstånd och gör det lätt 
att glömma att det är människor som ska verka i de miljöer som plane-
ras, samt att planerarens inflytande över medborgarnas vardag samtidigt blir 
otydlig.1062 Den oundvikliga fråga som följer är – om människor i lagtexten 
är osynliga – på vilket sätt rätten understödjer och påverkar planeringens 
praktik. 
 Sättet att hantera jämställdhetsfrågorna i plan- och bygglagstiftningen 
förefaller enligt min tolkning inte syfta till att i egentlig mening vara hand-
lingsdirigerande för de som med stöd av lagens bestämmelser ska fatta beslut. 
Jämställdhet kan endast med ”god vilja” tolkas in i plan- och bygglagens be-
stämmelser.1063 Förutom detta krävs kunskaper i teleologisk lagtolkning för 
att få kunskap om huruvida jämställdhet ingår i det eller de ändamål som be-
skrivs med lagen eller ett givet lagrum. Ett exempel på frågan huruvida jäm-

1061 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 56-59.
1062 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 58.
1063 Se avsnitt 5.3.1 Premisser för fysisk planering av det offentliga rummet. 
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ställdhet ingår i syftena med ett lagrum är som jag har visat bestämmelsen i 
2 kap 3 § p. 2 PBL, vilken föreskriver att planläggning med hänsyn till all-
männa intressen ska ”främja en från social synpunkt god livsmiljö som är till-
gänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. För att förstå den närmare 
innebörden av bestämmelsen behöver beslutsfattare ställa sig frågan om vad 
som egentligen menas med ”social”, ”livsmiljö”, ”tillgänglig”, ”användbar” 
och ”alla samhällgrupper”? Mina resultat visar att beslutsfattare, i fråga om 
vad som inryms i uttrycket ”en från social synpunkt god livsmiljö”, behöver 
söka sig tillbaka till propositionen till den gamla plan- och bygglagen1064 
och därefter gå vidare till Propositionen om socialtjänsten (Prop. 1979/80:1), 
i vilken dåtidens delmål inom socialrättens område föreslås. I nämnda pro-
position framgår nämligen att socialtjänstens företrädare förväntades delta i 
planeringsfrågor för nya bostadsområden. Genom propositionen får termen 
”social” sin bestämning i plan- och bygglagstiftningen, det vill säga att det 
i ”social” inryms en planering av närmiljön som främjar olika aspekter av 
människors vardagsliv.1065 I propositionen till den äldre plan-och bygglagen 
förklarar departementschefen ställa sig bakom de mål som uttrycks på soci-
alrättens område. I Jämits utredning görs gällande att ”livsmiljö” i den äldre 
plan- och bygglagen förstärkte planeringens framåtsyftande funktion, det vill 
säga att medverka till goda helhetslösningar, varmed förstås jämställdhet. Att 
”livsmiljön” påverkar jämställdheten visar Boverkets rapport Hela samhället 
från 1996. I förarbetena till nuvarande plan- och bygglag, närmare bestämt 
av PBL-kommitténs utredning, framgår dessutom att ”social livsmiljö” har 
utvidgats till att även omfatta näringslivet. 
 Sättet att reglera i vissa frågor förtjänar några kommentarer. Ett problem 
menar jag är att plan- och bygglagstiftningen inte vänder sig till jurister i 
första hand utan till andra professioner, närmare bestämt (plan)arkitekter.1066 
Det bör i sammanhanget påpekas att undersökningen visar att de krav som 

1064 Detsamma gäller begreppet ”hållbar utveckling”, vilket kommer till uttryck i 2 kap. 
3 § PBL. Som nämnts uttrycks nämnda paragraf spegla de olika dimensionerna 
av begreppet ”hållbar utveckling”, se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika 
villkor.

1065 Vad beträffar införandet av ”social” (livsmiljö) i plan- och bygglagen, se avsnitt 
5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor. 

1066 I kapitel 8 fördjupar jag denna diskussion avseende rättens komplexitet, men också 
förhållandet mellan rätt och samhälle i betydelsen att den offentliga samhällspla-
neringen ingår i ett motivationssystem som tenderar att regleras på ett visst sätt. 
Rättsliga styrningsformer och val av regeltyper måste ses i en historisk kontext, där 
idéer om hur samhällen ska styras med hjälp av rätten kan beskrivas med hjälp av 
rättssociologiska teorier. 
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ställs på kompetenser i plan- och bygglagen är att byggnadsnämnden ska 
ha minst en person med arkitektutbildning enligt 12 kap. 7 § PBL.1067 Den 
kompetens som lyfts fram som viktig i den offentliga samhällsplaneringen är 
teknisk kompetens. Med andra ord omfattar lagens kompetenskrav varken 
juridisk kompetens eller kunskaper i genus- och jämställdhetsfrågor. Denna 
omständighet – att det saknas krav på kompetenser i nämnda avseenden, 
som i kombination med en svåröverskådlig reglering kan antas ytterligare 
försvåra tolkning och tillämpning av lagens bestämmelser – riskerar att jäm-
ställdhetsfrågorna inte blir uppmärksammade eller tillräckligt belysta i plan-
läggningen. Även en välvillig tolkning av plan- och bygglagen (den ljusa 
bilden) förutsätter nämligen att de som förväntas ta fram planerings- och 
beslutsunderlag tillämpar en teleologisk lagtolkningsmetod.
 Det ovan anförda måste också ses mot bakgrund av att plan- och bygg-
lagens bestämmelser uttrycks ge förutsättningar för att utveckla samhället 
genom planinstrumenten. Därmed har de stor betydelse för möjligheten 
att uppnå det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. I 
planläggningen är frågor som rör kollektivtrafik, bebyggelse, boende- och 
arbetsplatslokalisering, vägar, gång- och cykelvägar, servicefunktioner, na-
tur- och grönområden, rekreationsområden et cetera centrala att belysa ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Som jag har visat anser kommittén visserligen 
att konsekvensanalyser är en viktig kunskap för jämställdheten och att det 
särskilt gäller i samband med översiktsplaner och detaljplaner, men en ut-
trycklig reglering avfärdas mot bakgrund av att sådana konsekvensanalyser 
är tids- och resurskrävande. PBL-kommitténs inställning till sociala konse-
kvensanalyser kan beträffande jämställdhetsperspektivet kort och gott sägas 
ha genomsyrat nuvarande plan- och bygglagstiftning.1068 Eftersom behovet 
av kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser förutsätts vara grundläg-
gande för att nå målet ”ett jämställt transportsystem” innebär avsaknaden 
av explicita krav på sociala konsekvensanalyser att plan- och bygglagen inte 
svarar mot den uttryckta problemrepresentationen ”brist på kunskap om 
kvinnors och mäns livsbetingelser i olika avseenden”. Lika tydligt som att 
plan- och bygglagen följer en viss struktur, enligt Lerman, kan avsaknaden av 

1067 Det bör påpekas att kontrollansvariga personer inte är knutna till nämnd och för-
valtning (den lokala myndigheten). Därmed har kravet på en viss kompetens hos 
kontrollansvariga (10 kap. 9 § PBL) inte aktualitet i sammanhanget. 

1068 Se vidare Boverkets uttalande om allmänna intressen i lag (1995:1649) om byggande 
av järnväg, avsnitt 6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien. Avseende fråga 
om vad som uppfattas lämpligt att reglera behandlar jag under avsnitt 6.3.3 Jäm-
ställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive järnvägsplan.
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ett explicit jämställdhetsperspektiv i samtliga av lagens bestämmelser ses som 
ett medvetet och systematiskt osynliggörande av jämställdhet som ett viktigt 
perspektiv att ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 
 Ett angränsande problem är planeringen av transporter i planläggningen. 
Som framgått ska kommunen i översiktsplanen redovisa sin bedömning av 
hur skyldigheten, i enlighet med bestämmelserna i lagens andra kapitel, att 
ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden kommer att tillgodoses. Ett konkret exempel på planeringens 
betydelse för ett jämställt transportsystem är planeringen av kollektivtrafik. 
Denna kan vara mer eller mindre centrumorienterad, med få eller många lin-
jedragningar, eller koncentrerad till vissa tider på dygnet. Vidare är det möj-
ligt att ge ett transportslag företräde framför andra genom att vägar utformas 
så att exempelvis bussar ges företräde, eller att färre parkeringsplatser bidrar 
till att motverka att befolkningen tar med sig bil inom ett visst område. När 
det kommer till arbetsplatser och service finns det olika ideal för hur dessa 
ska planeras.1069 Genom planeringen är det möjligt att styra viktiga funk-
tioner till platser som kan förbättra befolkningens förutsättningar till för-
flyttningar, minska eller tillgodose deras transportbehov och möjligheter för 
människor att leva jämställda liv. Hur bebyggelsen utformas kommer ytterst 
att påverka kvinnors och mäns, flickors och pojkars vardagsliv.1070 Utöver vad 
som ovan har nämnts riskerar avsaknaden av explicita regler att jämställdhet 
inte kommer att uppfattas som ett allmänt intresse som ska beaktas. Särskilt 
gäller det i avvägningar som rör ”livsmiljön”, det vill säga en god bostads-, ar-
bets-, trafik- och fritidsmiljö. Trots att plan- och bygglagstiftningen uttrycks 
vara en avvägningslag saknas det tydliga instruktioner för hur avvägningar 
ska gå till. 
 Min undersökning visar att det finns anledning att lyfta fram jämställd-
het i portalparagrafen, eftersom den utgör en tolkningsram för de materiella 
och processuella bestämmelserna i de efterföljande kapitlen. En tydligare 
reglering kan synliggöra och förstärka jämställdhetsperspektivet i fysiska 

1069 Waldo exemplifierar i sin avhandling med förorterna, som utgör exempel på ”ABC-
samhällen”. ”ABC-samhällen” introducerades som begrepp på 1940-talet. Tanken 
med ABC-samhällena var att dessa skulle vara mer självförsörjande orter och inne-
hålla arbetsplatser, bostäder och centra för service. En annan strategi är förtätning, 
som förenklat handlar om någon form av nybyggnation inom befintlig bebyggelse. 

1070 Waldo, 2002, sid. 72 ff. De aspekter som Waldo tar upp återfinns i specialmotive-
ringen till den äldre plan- och bygglagen (1987:10). Där anför departementschefen 
att det är viktigt för kommunerna att ta ställning till inomkommunala strukturfrå-
gor, se Prop. 1985/86:1, sid. 530. 
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planeringsprocesser och därigenom underlätta och stödja beslutsfattare. En 
konsekvent lagstiftning – om jämställdhet förtydligas i portalparagrafen  – 
skulle då medföra följdförändringar i lagens andra kapitel, det vill säga att 
jämställdhet uttryckligen anges vara ett allmänt intresse som hänsyn ska tas 
till vid planläggning. Eftersom bestämmelserna i lagens andra kapitel sägs 
vara konkretiseringar av de intressen och hänsynskrav som lyfts fram i por-
talparagrafen, borde det även bidra till fler (jämställdhetsfrämjande) aspekter 
som planläggningen med hänsyn till de allmänna intressena ska främja.1071 
Därutöver bör de krav som uttryckligen ställs i lagtexten beaktas i den fysiska 
planeringen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Med Lermans ord krävs det 
att jämställdhet ”hålls vid liv” i samtliga beslutsprocesser.1072 

5.4 Jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen med 
utgångspunkt från vad, vem och hur 

Som framgått av kapitlets inledande avsnitt övergår jag i detta och underlig-
gande avsnitt 5.4.1–5.4.3 att undersöka bestämmelser som rör översiktpla-
nens form och innehåll, men här utifrån frågeställningen om den rättsliga 
konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv. Som jag 
tidigare har nämnt görs denna undersökning med hjälp av rättssociologiska 
analysverktyg. Det betyder att jag söker efter regler som anger vad som ska 
utföras i form av konkreta handlingsdirektiv (vad-regler), regler som synlig-
gör vem som antingen med stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen 
ska agera (vem-regler) och regler som anger hur ärenden och processer ska 
beredas eller hanteras innan beslut fattas (hur-regler).1073 Jag utgår från anta-
gandet om att alla tre regeltyperna behövs för att möjliggöra och främja ett 
jämställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen, det vill säga precision i jäm-
ställdhetsstyrning.1074 Det material som används är detsamma som användes 

1071 Beträffande nuvarande aspekter som planläggningen med hänsyn till de allmänna 
intressena ska främja enligt 2 kap. 3 § PBL, se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet 
på lika villkor, not 926.

1072 SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 35.
1073 Jag använder en genusrättsvetenskaplig metodram, så som den har beskrivits under 

avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
med utgångspunkt från vem, vad, och hur.

1074 Beträffande precision i jämställdhetsstyrning, se avsnitt 2.2.3 Metod för att analy-
sera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument med utgångspunkt från vem, vad, 
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i kapitlets första del, därutöver används även rättsvetenskaplig litteratur som 
tolkningsunderlag för enskilda lagrum. Denna del avslutas med sammanfat-
tande kommentarer i avsnitt 5.4.4. 
 Inledningsvis ska jag dock kommentera mitt urval av regler, vilka 
som nämnts undersöks med hjälp av rättssociologiska verktyg. Urva-
let kan konstateras vila på samma grund som beskrivits i kapitlet om 
kollektivtrafiklagstiftningen,1075 det vill säga att tillämpningen av bestäm-
melserna i plan- och bygglagens tredje kapitel ska resultera i översiktsplaner 
som uttrycks vara viktiga politiska och strategiska instrument för att styra 
samhällsutvecklingen. Eftersom den fysiska planeringen ska bidra till att 
stödja genomförandet av de transportpolitiska målen kan det förväntas att 
den rättsliga konstruktionen gör det möjligt att använda planinstrumentet 
för att främja det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. 
En sådan konstruktion menar jag skulle ligga i linje med de målsättningar 
som kommer till uttryck i propositionstexterna som undersöktes i kapitel 3. 

5.4.1 Vad det är som ska utföras 

De bestämmelser som enligt min bedömning skulle kunna karaktäriseras 
som konkreta handlingsdirektiv (vad-regler) och som jag har valt att fokusera 
på är 3 kap. 4-5 §§, som behandlar olika krav på översiktsplanens innehåll. 
 Som behandlats i första delen av detta kapitel ska kommunen enligt 3 kap. 
4 § PBL i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur skyldigheten att 
enligt bestämmelserna i lagens andra kapitel ta hänsyn till allmänna intres-
sen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden kommer att 
tillgodoses. I paragrafen uppställs krav på en viss redovisning som jag menar 
bör förstås inkludera även ett krav på konsekvensanalyser som underlag för 
redovisningen. I konsekvens med den tolkning som gjordes i kapitlets första 
del, det vill säga utifrån en teleologisk tolkning av bestämmelserna i lagens 
andra kapitel och genom ett utvidgat rättskällematerial,1076 ska kommunen 
vid tillämpningen av 3 kap. 4 § PBL bedöma och redovisa hur jämställd-
heten tillgodoses i planen.1077 Emellertid finns det enligt min bedömning 

och hur. 
1075 Se kapitel 4.4 Jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen med utgångspunkt från 

vad, vem och hur. 
1076 Här åsyftas de nationella strategierna om ”hållbar utveckling” som behandlades 

under avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor. 
1077 Se vidare avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor med avseende på till-

gänglighet kopplat till ”livsmiljö” och ”hållbar utveckling”. 
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en överhängande risk att kommunen i översiktsplanen inte kommer att 
redovisa hur jämställdhetsperspektivet tillgodoses i den översiktliga plane-
ringen av användningen av mark- och vattenområden. Detta eftersom jäm-
ställdhet inte bedöms vara ett självständigt allmänt intresse kopplat till en 
viss markanvändning och att PBL-kommittén visserligen medger att sociala 
konsekvensanalyser i samband med översiktsplaneringen har grundläggande 
betydelse för bland annat jämställdheten, men att de befaras vara alltför tids- 
och resurskrävande.1078 
 Bestämmelsen i 3 kap. 5 § PBL stadgar att det av översiktsplanen ska 
framgå:

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och 
vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 
följa gällande miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kom-
munen, och

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses 
i 7 kap. 18e § första stycket miljöbalken.

Även denna bestämmelse menar jag skulle kunna kategoriseras som ett kon-
kret handlingsdirektiv i det att den talar om vad som ska framgå av planen. 
Generellt kan det konstateras att inte heller denna paragraf har ett klart utta-
lat jämställdhetsperspektiv. Förutsättningen för att jämställdhetsperspektivet 
ska beaktas enligt till exempel fjärde punkten är att de mål som beskrivs i den 
jämställdhetspolitiska propositionen bedöms viktiga för en hållbar utveck-
ling, och/eller att de nationella strategierna om hållbar utveckling tillmäts 
betydelse som tolkningsunderlag vid tillämpningen av bestämmelsen. Som 
jag har visat framgår det nämligen av strategierna att jämställdhet ingår i 
begreppet ”hållbar utveckling” och därmed borde kunna tolkas in vid till-

1078 Se PBL-kommitténs uttalande i avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika vill-
kor, not 973.
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lämpningen av paragrafen och framgå av planen.1079 Som jag har berört un-
der kapitlets första del tyder mycket på att detta inte görs. 

5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i 
lagen förväntas att agera 

I det följande riktas intresset på regler som synliggör vilka aktörer som an-
tingen med stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen förväntas agera. 
Inledningsvis vill jag framhålla att flertalet av de regler som undersöks nedan 
har dubbla funktioner i det att de både anger vem som med stöd av lagen el-
ler genom anvisningar förväntas agera och hur det ska gå till. I nästa avsnitt, 
där jag behandlar hur-regler, kommer jag därför att hänvisa till innevarande 
avsnitt. 
 Enligt den gruppering av aktörer som uppställs här,1080 det vill säga frågan 
om vem som är behörig att fatta beslut om antagande av översiktsplanen, 
framgår detta av 3 kap. 19 § PBL.1081 Enligt nämnda bestämmelse utpekas 
kommunfullmäktige behörig att fatta beslut i frågor om antagande och änd-
ring av översiktsplanen, samt enligt 3 kap. 27 § PBL även ansvara för planens 
aktualitet. Att översiktsplanen ska antas av kommunfullmäktige följer av 3 
kap. 9 § KomL, som stadgar att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Av nämnda bestämmelser kan man 
dra slutsatsen att det endast gäller själva antagandet av översiktsplanen. Det 
framgår inte av bestämmelserna vem som utövar tillsyn och kontroll av att 
bestämmelserna rörande översiktsplanen följs och vilka möjligheter det finns 
att, förutom planen, även överklaga det underlag som ska ligga till grund för 
fullmäktiges beslut att anta översiktsplanen. Dessa frågor regleras däremot i 
plan- och bygglagens kapitel 13 och i kommunallagen kapitel 10. 
 Den allmänna medborgarkontrollen av kommunala beslut regleras hu-
vudsakligen i 10 kap. 2 § p. 1-2 KomL. För att få kunskap om vem, hur och 
vilka beslut som får överklagas vad avser översiktplanen behöver man läsa de 
båda lagstiftningarna parallellt. I plan- och bygglagens bestämmelse 13 kap. 

1079 Se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor.
1080 För en utförligare beskrivning av vem-regler se avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera 

jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument med utgångspunkt från vem, vad, och 
hur. Analysverktygen vem, vad och hur användes även i undersökningen av be-
stämmelser i kollektivtrafiklagen, se föregående kapitel 4.4.2 Vem som med stöd av 
lagen, eller genom anvisningar i lagen förväntas att agera, beträffande vem-regler. 

1081 Avseende tillsynsorgan enligt bestämmelsen i 11 kap. 3 § PBL, se avsnitt 5.3.3 Tillsyn 
över plan- och bygglagstiftningen. 
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1 § (och 2 §) regleras uttömmande vilka beslut som får överklagas genom 
kommunalbesvär i för laglighetsprövning föreskriven ordning.1082 Resultatet 
av denna laglighetsprövning kan endast leda till att beslutet godkänns eller 
upphävs.1083 
 Enligt 10 kap. 1 § KomL ges varje medlem av en kommun rätt att över-
klaga kommunala beslut.1084 Överklagningsbara beslut är dels fullmäktiges 
beslut om antagande av översiktsplanen, dels beslut av (byggnads)nämnden, 
det vill säga det beslutsunderlag som tagits fram av nämnden som sedermera 
ligger till grund för fullmäktiges antagande av planen, vilket följer av verk-
ställighetskravet enligt 3 kap. 13-14 §§ KomL samt beredningstvånget enligt 
6 kap. 26 § KomL.1085 Vad avser möjligheten att överklaga nämndens beslut 
förutsätter denna att beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande 
art. Svårigheten blir därför att bedöma när ett beslut anses vara av ”rent” 
förberedande eller verkställande art.1086 
 Mot bakgrund av den reglering som beskrivits ovan saknas det möjlig-
heter för kommuninvånare att överklaga nämndens beslut med hänvisning 
till brist på ett jämställdhetsperspektiv i översiktsplanen, eftersom nämndens 
beredning och sedermera beslut sannolikt skulle betraktas som av ”rent” för-
beredande karaktär. Ytterligare en omständighet som bör påpekas är att brist 

1082 Bohlin, 2011, sid. 263. Detta kan jämföras med 13 kap. 3 § PBL som innebär att 
fullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbe-
stämmelser överklagas genom förvaltningsbesvär, där länsstyrelsen utgör första 
prövningsinstans. 

1083 Det innebär att beslutet inte underkastas en allsidig granskning av domstolen, vilket 
innebär att det inte är tal om en prövning av ”lämpligheten” av beslutets innehåll, 
som gäller för förvaltningsbesvär. Lagprövning omfattar exempelvis om det har be-
gåtts något formellt fel i samband med beslutet, att beslutet inte är en kommunal 
angelägenhet, att kommunen genom att fatta beslutet har överskridit sina befogen-
heter eller att beslutet strider mot lag eller annan författning. Se vidare Bohlin, 2011, 
sid. 261-262. 

1084 Se 10 kap. 1 § KomL. 
1085 Innebörden av beredningstvånget är att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 

nämnderna bereda alla ärenden till fullmäktige för att denna församling ska få ett 
sakkunnigt och kvalificerat beslutsunderlag, se Staaf och Zanderin, 2009, sid. 38.

1086 Denna fråga har av Alf Bohlin illustrerats med två rättsfall då beslut, som inte är av 
”rent” förberedande karaktär, kan överklagas. Här åsyftas RÅ 1978 2:32 där beslut av 
kommunstyrelsen avseende lokalisering av en ishall överklagades och RÅ 1979 Ab 
145 som gällde beslut om utformning och organisation av konsumentverksamheten 
i kommunen. I det senare fallet hade kommunfullmäktige uppdragit åt kommun-
styrelsen att utse en konsumentvägledare. Frågan som avgjordes i Regeringsrätten 
rörde om kommunstyrelsens beslut innebar verkställighet av fullmäktiges beslut 
eller innehöll ett självständigt val, se Bohlin, 2011, sid. 238.
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på ett tydligt jämställdhetsperspektiv i översiktsplanen inte inryms inom ra-
men för en laglighetsprövning.1087 
 En viktig aktör i kommunens översiktsplanering är som framgått läns-
styrelsen. Genom bestämmelsen i 3 kap. 10 § PBL ställs krav på vad läns-
styrelsen särskilt ska beakta under samrådet med kommunala företrädare 
avseende kommunens översiktsplanering. Länsstyrelsens roll i den kom-
munala översiktsplaneringen utvecklas främst i propositionen till den gamla 
plan- och bygglagstiftningen.1088 Länsstyrelsens huvudsakliga uppgift är att 
beakta de statliga intressena vid kommunens översiktsplanering. Tanken är 
att länsstyrelsen i början av samrådsprocessen ska diskutera planläggningens 
syfte och omfattning. Som jag tidigare har beskrivit ingår i länsstyrelsens roll 
att agera ”bollplank” under planprocessen.1089 Det som här kan nämnas är 
att länsstyrelsen förväntas tillhandahålla underlag för kommunens bedöm-
ning och ge råd i fråga om sådana allmänna intressen som anges i plan- och 
bygglagens andra kapitel. Enligt departementschefen kan det bland annat 
röra sig om basfakta om näringsliv, sysselsättning och befolkning, kunskaper 
om lagar och rättspraxis, forskningsresultat och erfarenheter från andra län. 
Det understryks att det i vissa avseenden kan vara befogat med ”speciella 
analyser” eller ”utredningsinsatser” för att åstadkomma ett bra planeringsun-
derlag.1090 Det ges i propositionen inga exempel på när så kallade ”speciella 
analyser” eller ”utredningsinsatser” behövs.1091 Jämställdhet nämns inte alls i 
detta sammanhang. 
 Däremot förtydligar departementschefen vad som avses med formule-
ringen ”verka för” i lagtexten. Enligt departementschefen innebär det en ak-
tiv insats från länsstyrelsen att försöka påverka planförslagets utformning.1092 
Den aktiva insatsen omfattar emellertid endast riksintressena som anges i 
miljöbalken, det vill säga endast områden med natur- och kulturvärden.1093 
När planförslaget börjar ta form förväntas länsstyrelsen koncentrera sina in-

1087 Se avsnitt 5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen förvän-
tas att agera, not 1083. 

1088 Prop. 1985/86:1. 
1089 Se avsnitt 5.3.3 Tillsyn över plan- och bygglagstiftningen, där jag delvis har berört 

länsstyrelsens roll under planprocessen. 
1090 Prop. 1985/86:1, sid. 539.
1091 Prop. 1985/86:1, sid. 539. Det bör påpekas att 3 kap. 10 §, som jag redogör för ovan, 

i den äldre plan- och bygglagen (1987:10) motsvaras av 4 kap. 5 §. Det innebär att 
man får läsa specialmotiveringen till bestämmelsen i äldre förarbeten, det vill säga 
propositionen (Prop. 1985/86:1) till den äldre plan- och bygglagen. 

1092 Prop. 1985/86:1, sid. 539.
1093 Se miljöbalken kapitel 4.
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satser på att prioritera mellan motstridiga statliga intressen och göra en sam-
lad värdering som kommunen behöver till ledning för sitt planarbete. Enligt 
departementschefen är det viktigt att länsstyrelsen mot slutet av samrådspro-
cessen kan ”[…] klarlägga vilka konflikter som kan kvarstå mellan statliga 
och kommunala intressen och vilken dignitet konflikten har med tanke på 
översiktsplanens fortsatta handläggning”.1094 
 Det finns inget som antyder att det enligt 3 kap. 10 § PBL särskilt ålig-
ger länsstyrelsen att belysa jämställdhetsfrågorna, till exempel att utifrån det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem och/eller de jäm-
ställdhetspolitiska målen förse kommuner med kunskapsunderlag. I sam-
manhanget kan det dock nämnas att enligt förordningen (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion ska det på länsstyrelsen finnas en särskild sakkunnig 
för frågor om jämställdhet (44 §),1095 samt att länsstyrelsen ska integrera ett 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och be-
akta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor (5 § p. 1). Denna 
koppling, det vill säga den mellan länsstyrelseinstruktionen och plan- och 
bygglagen, kan inte utläsas i paragrafen 3 kap. 10 § PBL. Här åsyftas särskilt 
länsstyrelsens uppgifter enligt 3 kap. 10 § p. 1 PBL som anger att länsstyrel-
sen särskilt ska ta till vara och samordna statens intressen under samrådet. 
Utifrån länsstyrelseinstruktionen menar jag jämställdhet borde bedömas vara 
ett sådant statligt intresse som avses i bestämmelsen och som ska effektueras i 
samband med kommuners översiktsplanering, det vill säga vid tillämpning-
en av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Så är dock inte fallet idag.
 Som redan nämnts utpekas transportinfrastrukturplanering som en obli-
gatorisk samrådspart enligt 3 kap. 9 § PBL. Bestämmelsen innebär bland an-
nat att planförslaget ska sändas till det kommunala organet som ansvarar för 
transportinfrastrukturplaneringen.1096 Jag menar att dessa kommunala organ 
kan komma att få betydelse i framtiden, eftersom de genom samrådsbestäm-
melsen ges insyn och har möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Vill man 
undersöka i vilken utsträckning jämställdhetsperspektivet uppmärksammas 
eller efterfrågas av kommunala transportinfrastrukturplaneringsorgan under 
samråd bör samrådsredogörelser studeras närmare.1097 

1094 Prop. 1985/86:1, sid. 540.
1095 Kravet på en sakkunnig i jämställdhet infördes genom förordning om ändring i 

förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (utfärdad 2008-12-11).
1096 Prop. 2009/10:170, Del 1, sid. 420.
1097 Beträffande krav på samrådsredogörelse, se avsnitt 5.3.1.3 Avseende kunskap om 

kvinnors och mäns livsbetingelser, not 996. 
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 Enligt min bedömning kan det konstateras att det i plan- och bygglagen 
utpekas flera aktörer som med stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen 
förväntas agera. Genom att det saknas konkreta handlingsdirektiv som syftar 
till att främja det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” och 
de generella jämställdhetspolitiska målen finns det inga incitament för aktö-
rerna att agera i jämställdhetsfrämjande riktning i kommunala planprocesser. 

5.4.3 Hur detta ska gå till

Av bestämmelserna som rör översiktsplanen har det konstaterats att det finns 
ett flertal bestämmelser som har dubbla funktioner i det att de både anger 
vem som med stöd av lagen eller genom anvisningar förväntas agera och hur 
det ska gå till. 
 Avseende reglernas dubbla funktioner visar närmast föregående avsnitt 
att bestämmelsen i 3 kap. 9 § PBL pekar ut kommunala transportinfrastruk-
turplaneringsorgan (vem) vilka som genom insyn förväntas att påverka be-
slutsunderlag (hur). Samma funktion har bestämmelsen i 3 kap. 10 § PBL, 
som pekar ut länsstyrelsen (vem) och som anger länsstyrelsens ansvar och 
uppgifter under samrådet (hur).1098 I detta avseende hänvisar jag således till 
föregående avsnitt.1099 
 Vad som gäller för ovanstående bestämmelser gäller även för bestämmel-
serna i 3 kap. 27-28 §§ PBL som reglerar översiktplanens aktualitet. Bestäm-
melserna pekar inte endast ut kommunfullmäktige och länsstyrelsen (vem) 
som förväntas agera under mandatperioden utan även hur detta ska gå till.1100 
Exempelvis förväntas länsstyrelsen att i en skriftlig sammanfattande redogö-
relse minst en gång under mandatperioden, eller när kommunen begär det, 
redovisa sina synpunkter i fråga om statliga och mellankommunala intressen 
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Ytterligare en bestäm-
melse som jag menar kan kategoriseras som en hur-regel är 3 kap. 16 § PBL. 
Paragrafen föreskriver att länsstyrelsen under utställningstiden ska avge ett 
granskningsyttrande avseende de förhållanden som räknas upp i paragrafen. 

1098 Det gäller även bestämmelsen i 3 kap. 16 § PBL, som anger krav på länsstyrelsen 
under utställningstiden.

1099 Se avsnitt 5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvisningar i lagen förvän-
tas att agera.

1100 Se avsnitt 5.3.2.1 Översiktsplan och not 1012, där det bland annat nämndes att frå-
gan om översiktsplanens aktualitet antogs tas upp i samband med det löpande sam-
rådet mellan kommunen och länsstyrelsen beträffande riksintressen. 
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 Som tidigare beskrivits kan hur-regler inte ses isolerat från de övriga regel-
kategorierna. Under förutsättning att det hade funnits konkreta handlings-
direktiv skulle det i bästa fall – det vill säga när precision i jämställdhetsstyr-
ning föreligger – funnits närmare anvisningar om hur det ska gå till. 

5.4.4 Sammanfattande kommentarer

Utifrån frågeställningen om den rättsliga konstruktionen möjliggör och 
främjar ett jämställdhetsperspektiv har jag i avsnitt 5.4.1–5.4.3 undersökt pre-
cisionen i jämställdhetsstyrningen med hjälp av rättssociologiska verktyg.1101 
Som redan nämnts utgick jag från antagandet att en rättslig konstruktion 
som främjar ett jämställdhetsperspektiv kräver precision i styrningen, det 
vill säga när varje konkret handlingsdirektiv (vad-regler) åtföljs av övriga 
regelkategorier (vem-regler och hur-regler). Undersökningen inriktades på 
bestämmelser i lagens tredje kapitel, vilket motiverades utifrån att översikts-
planen uttrycks vara ett viktigt strategiskt och politiskt instrument för att 
styra samhällsutvecklingen och bebyggelsestrukturen. Bestämmelserna anses 
även viktiga i det att tillämpningen av dem ska resultera i översiktsplaner, 
som inte endast påverkar efterkommande planering, till exempel detaljplan 
och områdesbestämmelser, utan även annan samhällsplanering.1102 
 Generellt kan det utifrån resultaten konstateras att det saknas regler som 
anger vad det är som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv. De 
regler som finns och som har berörts skulle kunna kategoriseras som kon-
kreta handlingsdirektiv. Eftersom tillämpningen av bestämmelserna, för att 
jämställdhetsperspektivet ska kunna tolkas in, förutsätter en lagtolknings-
metod som främst behärskas av jurister, har jag bedömt att de inte uppfyller 
den konkretion som krävs. Vidare har jag visat att ett flertal bestämmelser 
har dubbla funktioner i betydelsen att de både anger vem som med stöd av 
lagen eller genom anvisningar förväntas agera och hur det ska gå till. Proble-
met är att de krav som ställs på översiktsplanens form och innehåll liksom 
förfarande inte uppmärksammar jämställdheten. Det får till följd att de re-
gelkategorier som finns representerade i lagen (vem-regler och hur-regler) 
i själva verket inte avser jämställdhetsstyrning i fysiska planeringsprocesser. 

1101 För en mer ingående beskrivning av analysverktygen, se avsnitt 2.2.3 Metod för att 
analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument med utgångspunkt från vem, 
vad, och hur. 

1102 Till exempel infrastrukturplanering som jag behandlar under nästa kapitel 6, men 
även förutsättningar för kollektivtrafiken. 
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Därmed kan det också konstateras att precisionen i jämställdhetstyrningen 
är obefintlig i den nya plan- och bygglagen.
 I nuvarande bestämmelser som rör översiktsplanen krävs det för att tolka 
in jämställdhet som ett konkret handlingsdirektiv enligt bestämmelserna 3 
kap. 4-5 §§ PBL för det första att det av portalparagrafen uttryckligen fram-
går att jämställdhet ingår i lagens ändamål. För det andra att jämställdhet 
definieras som ett allmänt intresse i lagens andra kapitel som hänsyn skall 
tas till vid planläggning. För det tredje ska jämställdheten som ett allmänt in-
tresse spegla särskilda förhållanden som bedöms viktiga och därmed framgå 
av bestämmelserna i andra kapitlet. En sådan ordning skulle innebära att 
tillämpningen av 3 kap. 4 § PBL inkluderade jämställdhetsperspektivet i kra-
vet på att kommunen i översiktsplanen ska redovisa sin bedömning av hur 
skyldigheten att i enlighet med bestämmelserna i lagens andra kapitel, att  ta 
hänsyn till allmänna intressen vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden, kommer att tillgodoses. 
 Beträffande bestämmelsen i 3 kap. 5 § p. 4 PBL som ställer krav på att 
kommunen ”tar hänsyn till och samordnar översiktsplanen med relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen”, har jag i kapitlets första del visat att jäm-
ställdhetsperspektivet förutsätter att de generella jämställdhetspolitiska må-
len bedöms som ”relevanta” hos beslutsfattare. Dessutom måste relevansbe-
dömningen vara kopplad till en hållbar utveckling. En sådan koppling ges i 
de nationella strategierna om hållbar utveckling, som i sin tur förutsätter att 
strategierna tillmäts betydelse för tolkning av lagens bestämmelser. 
 Undersökningen visar att det sätts stor tilltro till länsstyrelsen, som ge-
nom samråd och tillhandahållande av kunskapsunderlag i olika frågor antas 
säkerställa att kommunen uppfyller de krav som ställs på översiktsplanen 
och därmed lagens ändamål. Emellertid saknas en tydlig koppling mellan 
plan- och bygglagens bestämmelser som reglerar översiktsplan och såväl det 
transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” som länsstyrelsens 
jämställdhetsuppdrag enligt länsstyrelseinstruktionen.1103 Det tydligaste 
exemplet på bristen på koppling är bestämmelsen i 3 kap. 10 § PBL som 
föreskriver länsstyrelsens ansvar och uppgifter under samrådet. Trots att jäm-
ställdhet enligt länsstyrelseinstruktionen utgör ett statligt intresse framgår 

1103 Länsstyrelsens uppgifter enligt förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
behandlades under avsnitt 5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller genom anvis-
ningar i lagen förväntas att agera.
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det av förarbetena till plan- och bygglagen att formuleringen i paragrafen ”ta 
till vara och samordna statens intressen” inte kopplas till jämställdhet. 
 Som framgått menar jag jämställdhetsfrågorna riskerar att inte bli tillräck-
ligt belysta i översiktplanen, vilket undersökningen av den rättsliga konstruk-
tionen med hjälp av rättssociologiska verktyg visar. Min poäng är att ett kon-
kret handlingsdirektiv skulle kunna vara krav på jämställdhetskonsekvensan-
alyser (JKB) och krav på redovisning om hur kommunen avser att ta hänsyn 
till de generella jämställdhetspolitiska målen och det transportpolitiska målet 
om ett jämställt transportsystem. Idén om jämställdhetskonsekvensanalyser 
har tidigare framförts av Boverket i en rapport från 1994.1104 Det kan i sam-
manhanget påpekas att tidigare Vägverket med utgångspunkt från FN:s 
barnkonvention i flera rapporter och studier har belyst barnkonsekvensana-
lyser (BKB) i vägplanering och utformat flera vägledningsdokument.1105

 Ett krav på en JKB-utredning menar jag skulle visa vad olika beslutsal-
ternativ kan få för konsekvenser för kvinnors och mäns ”livsmiljö” och möj-
ligheter att leva jämställda liv. Därigenom skulle plan- och bygglagen anses 
svara mot problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”. En sådan reglering skulle ligga i linje med de förståelser 
som kommer till uttryck i de transportpolitiska propositionstexterna.1106 I 
den nya plan- och bygglagstiftningen tycks konkreta handlingsdirektiv som 
främjar jämställdheten skjutas på framtiden. I likhet med kollektivtrafiklag-
stiftningen kan det därmed slås fast att den rättsliga konstruktionen varken 
möjliggör eller främjar ett jämställdhetsperspektiv. I figur 7 kompletteras un-
dersökningen i föregående kapitel med undersökningen av plan- och byggla-
gens bestämmelser som rör översiktsplan.

1104 I Boverkets rapport talas det om konsekvenser, där nämns MKB, KKB, SKB och 
TKB vilka står för miljö-, kultur-, social- och trafikkonsekvensbeskrivningar. Mot 
denna bakgrund ges det uttryck för följande ståndpunkt: ”I konsekvensens namn 
bör väl även JKB, jämställdhetskonsekvensbeskrivningar tilläggas”. Berntsson, 1996 
(Boverkets rapport 1996:4, del 1 av 2), sid. 100.

1105 Se även Vägverket 2002:46 (Handbok Förstudie); Larsson, 2003 (Vägverket 
2003:37); Gummesson, 2005b (Vägverket 2005:27); Gummesson och Larsson, 
2005a (Vägverket 2005:37); Gummesson och Larsson, 2007 (Vägverket 2006:11); 
Alfredsson och Svensson, 2006 (Vägverket and Vägverket Konsult 2006:26). 

1106 Se kapitel 3. 
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Figur 7 Regler som anger vad, vem och hur i kollektivtrafiklagen och i plan- 
och bygglagen.
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6. Fysisk planering inom ramen 
för sektorslagarna

6.1 Inledning

I detta kapitel behandlas fysisk planering som sker inom ramen för sek-
torslagarna väglagen (1971:948) och lag (1995:1649) om byggande av järnväg 
(banlagen).1107 Här riktas intresset mot frågan om och hur ett jämställdhets-
perspektiv1108 avspeglas i väglagen och banlagen. Som jag har visat i kapitel 
3 finns det grund att förvänta sig att det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem har givit avtryck i nämnda lagstiftningar.1109 I den 
här delen av studien ska jag därför undersöka om sektorslagarna svarar mot 
problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation”, ”brist på till-
gänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika 
avseenden”.1110

 Jämfört med föregående kapitel 4 och 5, har framställningen i föreliggan-
de kapitel delvis en annan karaktär. Bland annat undersöks inte jämställd-
hetsperspektivet i sektorslagarna med utgångspunkt från rättssociologiska 
verktyg.1111 I väglagen respektive banlagen regleras processen i de olika pla-

1107 Se avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
med utgångspunkt från vem, vad, och hur, not 398, beträffande vad som inkluderas 
i offentlig samhällsplanering. 

1108 För en utförligare beskrivning av jämställdhetsperspektiv, se till exempel inlednings-
avsnittet till kapitlet om kollektivtrafik, 4.1 Inledning. 

1109 Se kapitel 3, som visar att de transportpolitiska propositionerna lyfter fram den 
fysiska transportinfrastrukturplaneringen som en grundläggande förutsättning för 
att uppnå målet om ett jämställt transportsystem.

1110 Se kapitel 3 avseende undersökningen av propositionerna Infrastruktur för ett 
långsiktigt hållbart transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 
2005/06:160) och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93), 
och för en sammanfattning av undersökningen, se avsnitt 3.5 Sammanfattande 
kommentarer. 

1111 Se avsnitt 2.2.3 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument 
med utgångspunkt från vem, vad, och hur, där jag redogör för de rättssociologiska 
verktygen. 
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neringsstadierna förstudie, vägutredning/järnvägsutredning och arbetsplan/
järnvägsplan. Problemrepresentationerna kommer således att undersökas 
inom ramen för denna process under avsnitt 6.3.1–6.3.3.1112 
 En annan skillnad mot tidigare kapitel är att väglagen och banlagen un-
dersöks parallellt i detta kapitel, eftersom processerna enligt båda lagarna i 
stort följer samma mönster. Undersökningen genomförs på samma sätt som 
tidigare kapitel, det vill säga med hjälp av en genusrättsvetenskaplig me-
todram, så som den har beskrivits i avsnitt 2.2.2.1113 Det centrala i metoden 
är att materialet undersöks med hjälp av en teleologisk lagtolkningsmetod. 
 Inledningsvis vill jag uppmärksamma att undersökningen främst inriktas 
på bestämmelser som rör byggande av väg. Det innebär att materialet för un-
dersökningen av väglagen är mer omfattande än banlagen. Som jag redogjort 
för i materialavsnittet 2.3.1 är väglagen av tidigare datum än banlagen.1114 
Det betyder att väglagen genomgått ett flertal ändringar sedan den trädde 
i kraft 1972. Av detta följer att en viss försiktighet bör iakttas när det gäller 
äldre förarbeten som tolkningsdata för väglagens bestämmelser. Med det ska 
förstås att de ändamål som uttrycktes med bestämmelserna i väglagen menar 
jag måste ses i ljuset av dåtida förhållanden.1115 Vidare berördes i avsnitt 1.6 
det faktum att begreppet ”jämställdhet” inte var etablerat vid tidpunkten för 
1960 års vägsakkunnigas utredning,1116 och att under sådana omständigheter 
söka efter ett jämställdhetsperspektiv kan tänkas ge ett missvisande resultat. 

1112 Problemrepresentationer i propositionstexter undersöktes i kapitel 3. 
1113 Se avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument.
1114 Se materialavsnitt 2.3 Textmaterial och urval och 2.3.1 Förarbetsmaterial och an-

dra rättskällor som tolkningsunderlag. I propositionen till väglagen framgår att en 
kommitté tillsattes den 30 september 1960 med uppgift att ”verkställa” en översyn 
av dåvarande väglagstiftning, samt att den under utredningstiden avgav flera be-
tänkanden. I december 1961 lämnades betänkandet angående statsbidrag till en-
skild väghållning (SOU 1962:6), april 1962 betänkandet angående avgiftsbelagda 
trafikanläggningar (SOU 1962:26) och maj 1968 ett av 1960 års vägsakkunnigas 
betänkande rörande allmänna vägar (SOU 1968:17). I propositionen till väglagen 
benämns dessa utredningar som ”de sakkunnigas betänkande”, se Prop. 1971:23, sid. 
21-22. 

1115 Se under Telologisk tolkning i avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhets-
perspektiv i rättsliga dokument, not 378, angående subjektiv respektive objektiv 
tolkning.

1116 Se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet – ett hinder för att uppnå den gene-
rella jämställdhetspolitiken. I lagrådets yttrande av regeringens proposition Plane-
ringssystem för transportinfrastruktur anmärkte lagrådet att väglagen är svåröverskåd-
lig och att lagens allmänna uppbyggnad i samband med den föreslagna omfattande 
revisionen av en i grunden 40 år gammal lagstiftning borde ha varit föremål för en 
översyn. (Prop. 2011/12:118, sid. 46-47).
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I detta syfte används därför vägkungörelsen (1971:954)1117 och vägverkets fö-
reskrifter (VVFS) som tolkningsmaterial.1118 I en mer generell mening be-
står tolkningsmaterialet av rättskällor,1119 det vill säga förutom förarbeten till 
sektorslagarna och miljöbalken, vägkungörelsen, rättsvetenskaplig litteratur, 
vägverkets handböcker,1120 en empirisk studie där jämställdhet undersökts 
i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt1121 och Jämits rapport, i vilken 
sektorslagarna har belysts utifrån ett jämställdhetsperspektiv.1122 Jag vill här 
förtydliga att jag inte har för avsikt att närmare analysera skillnader eller 
likheter mellan väglagen och banlagen, utan förutsättningar för jämställdhet 
i lagarna. 
 Kapitlet disponeras enligt följande: inledningsvis i avsnitt 6.2 följer en 
allmän del som syftar till att ge en bakgrund till nuvarande bestämmelser i 
väglagen och i banlagen. Först ges dock en kort beskrivning av kopplingen 
mellan transportpolitikens mål om ett jämställt transportsystem och sek-
torslagarna. I det efterföljande avsnittet 6.3, undersöker jag jämställdhets-
perspektivet i väglagens och banlagens bestämmelser, som reglerar de olika 
planeringsstadierna som gäller vid byggande av väg och järnväg. I avsnitt 
6.3.1–6.3.3 undersöks om bestämmelserna som rör planeringsstadier svarar 
mot problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation”, ”brist på 
tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män i 
olika avseenden”. Regler om tillsyn av dessa regler behandlas under avsnitt 

1117 Det bör påpekas att med de nya lagändringarna ersätts i samband med detta väg-
kungörelsen (1971:954) av vägförordning (2012:707). 

1118 Vägverkets föreskrifter (VVFS) och Banverkets (BVFS) författningssamlingar upp-
hörde från och med den 1 april 2010. Författningarna hanteras och förvaltas numera 
av Trafikverket. Det gäller även föreskrifter som tillkommit före 1993 (när Vägverket 
övertog Trafiksäkerhetsverkets uppgifter), det vill säga föreskrifter som publicerades 
i Trafiksäkerhetverkets författningssamling (TSVFS). Författningar utfärdade av 
Trafikverket (efter 2010) benämns Trafikverkets författningssamling (TRVFS). 

1119 För en utförligare beskrivning av urvalet se avsnitt 2.3 Textmaterial och urval och 
2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskällor som tolkningsunderlag. I avsnitt 2.2.2 
Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument beskriver jag 
hur materialet tolkas samt vad som avses med rättskällor och förarbeten. 

1120 Här åsyftas Vägverket 2002:46, (Handbok Förstudie), Vägverket 2005:64 (Hand-
bok Vägutredning), Vägverket 2010:01, (Handbok Arbetsplan). I sammanhanget 
kan ytterligare en av Vägverket utgiven rapport nämnas, Vägverket 2006:131, som 
författats av Nilsson, Wallberg och Karlsson, 2006. I rapporten behandlas jäm-
ställdhet i planering och projektering av väg 24. Denna används inte i denna studie 
eftersom den rör en specifik väg och inte bedöms spegla Vägverkets allmänna syn 
på jämställdhet i infrastrukturplanering. 

1121 Faith-Ell m. fl., 2010.
1122 SOU 2001:43.
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6.4. Undersökningen avslutas med sammanfattande kommentarer under av-
snitt 6.5. 
 Vidare kommer jag i avsnitt 6.6 kortfattat att redogöra för lagändringar, 
vilka trädde i kraft den 1 januari 2013.1123 Jag vill därför särskilt uppmärksam-
ma att samtliga laghänvisningar i detta kapitel hänför sig till lagarna innan 
lagändringarna trädde i kraft. Anledningen till att studien inte fokuserar på 
dessa ändringar är att de infördes så sent att de inte har kunnat beaktas mer 
grundligt inom ramen för detta avhandlingsprojekt. Om man vill söka efter 
mönster och bedöma om de nya ändringarna underlättar eller försvårar möj-
ligheter att ta jämställdhetshänsyn i infrastrukturplaneringen menar jag att 
de nya ändringarna måste förstås mot bakgrund av en tidigare reglering. Min 
förhoppning är att resultaten från denna undersökning kan användas som 
utgångspunkt i framtida (genusrättsvetenskapliga) forskningsprojekt, för en 
närmare analys av de nya reglerna. Jag kommer att översiktligt undersöka 
om jämställdhet uppmärksammas i en sammanhållen planeringsprocess en-
ligt de nya lagändringarna. Det innebär att undersöka om jämställdhetsper-
spektivet i förhållande till nuvarande ordning förstärkts eller försvagats. Det 
samlade resultatet av undersökningen i detta kapitel kommer inom ramen 
för studiens övergripande syfte att ligga till grund för den sammanfattande 
och avslutande analysen i kapitel 8. 

6.2 Allmänt om sektorslagarna och angränsande frågor

Fysisk infrastrukturplanering utgör ett av de viktigaste medlen för genom-
förande av de transportpolitiska målen inom transportområdet.1124 Som 
framgått av tidigare kapitel förutsätts kvinnors och mäns intressen och vär-
deringar komma till uttryck på lika villkor i planerings- och beslutsprocesser 
som rör transporter och infrastruktur. Det understryks gälla särskilt vid stör-
re infrastrukturprojekt, då de bedöms ge långsiktiga effekter på den framtida 
samhällsutvecklingen. I den senaste propositionen Mål för framtidens resor 
och transporter (Prop. 2008/09:93) betonas vikten av att transportpolitiken 
synkroniseras med och tillämpas i den fysiska planeringen, samtidigt som det 
slås fast att jämställdhetsarbetet behöver utvecklas. ”Utvecklas” betyder här 

1123 Prop. 2011/12:118. 
1124 Se kapitel 3. Se även Prop. 2008/09:93, sid. 59. 
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att fokusera på transportpolitikens genomförande och resultat inom olika 
verksamheter.1125 Eftersom ett jämställt transportsystem har varit ett uttalat 
mål för transportpolitiken i mer än ett decennium kan det artikulerade pro-
cess- och resultatinriktade jämställdhetsarbetet förväntas prägla den rättsliga 
regleringen av infrastrukturplaneringsprocesser.
 Väglagen har i olika omgångar ändrats sedan den trädde i kraft den 1 
januari 1972.1126 Banlagen är av betydligt senare datum och trädde i kraft 
den 1 januari 1996. Sektorslagarna saknar i motsats till plan- och bygglagen 
portalparagrafer som beskriver lagstiftningens ändamål. För verksamhet som 
faller under sektorslagarna följer bestämda former för planering av väg och 
järnväg till vilka jag återkommer under avsnitt 6.3. 
 Genom miljöbalkens ikraftträdande 1999 fick väglagen i samband med 
prövning av vägar en starkare miljöinriktning. För att förstå planeringspro-
cesserna i väglagen och i banlagen, då ett flertal bestämmelser hänvisar till 
miljöbalken, kommer jag först att ge en kortfattad beskrivning av vilka be-
stämmelser i miljöbalken som aktualiseras vid byggande av väg och järnväg. 
 Under senare tid har medvetenheten om transportsektorns förhållandevis 
stora miljöproblem ökat. Trafik och trafikanläggningar för med sig ett stort 
antal negativa konsekvenser för miljön och hälsan i form av luftföroreningar, 
buller, trafikolyckor, påverkan på mark och vatten, intrång i värdefulla om-
råden, omfattande nyttjande av resurser som mark och energi et cetera.1127 
Trafikens infrastruktur har på ett ingripande sätt förändrat landskapet och 
stadsmiljön. Människor är dagligen utsatta för trafikens miljöstörningar i 
bostaden, på allmänna platser, vid resa eller på fritiden. Samtidigt har män-
niskor stor nytta och är beroende av ett effektivt transportsystem för sam-
hällsutvecklingen. I förarbetena till miljöbalken konstateras att synen på 
trafikanläggningar har förändrats från en tidigare positiv inställning, till ett i 
många fall starkt ifrågasättande. Detta är ett förhållande som i propositionen 
anses särskilt märkbart vid planering av och beslut om stora trafikanlägg-
ningar, vilka regelmässigt medför att svåra avvägningar måste göras mellan 
ingrepp i miljön och samhällsnyttan av investeringen.1128 En rad EU-regler 

1125 Prop. 2008/09:93, sid. 27.
1126 Väglagen ersatte genom Prop. 1971:123 lag (1943:431) om allmänna vägar och vissa 

bestämmelser i vägstadgan (1943:437). Övriga bestämmelser i vägstadgan ersattes 
med föreskrifter. 

1127 Prop. 1997/98:45, Del 1, sid. 439.
1128 Prop. 1997/98:45, Del 1, sid. 439. Det förhållandet motiverar enligt förarbetena att 

en obligatorisk prövning av regeringen ska gälla för större miljöpåverkande vägar, 
järnvägar, farleder och flygplatser, se 17 kap. 1 § MB. 
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har medfört flera förändringar i miljöbalken, vilka i sin tur lett till många 
viktiga (följd)ändringar i såväl väglagen som banlagen.1129 Då mycket har 
förändrats både avseende rättsutvecklingen och myndighetsstrukturen,1130 
samt att planeringsprocesser vid väg- och järnvägsbyggen från och med 1 
januari 2013 ändrats, saknas det anledning att närmare beskriva ändringar 
som gjorts i sektorslagarna. I den mån ändringarna är relevanta vad avser 
förutsättningar för jämställdhet i lagarna behandlas detta löpande i texten. 
 För verksamhet som omfattas av nämnda lagar krävs inget tillstånd enligt 
miljöbalkens bestämmelser.1131 Istället ska upprättande av arbetsplan respek-
tive fastställande av järnvägsplan enligt 3a § väglagen och 1 kap. 3 § första 
stycket banlagen jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken.1132 Undanta-
get gäller vid nya motorvägar och motortrafikleder samt andra nya vägar med 
minst fyra körfält och en sträckning av minst tio kilometer, liksom järnvägar 
avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst 
fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik, där obligatorisk tillåt-
lighetsprövning enligt 17 kap. 1 § MB gäller. Det innebär att regeringen ska 
pröva tillåtligheten för verksamheter av sådant slag, vilken enligt förarbetena 
bör ske i samband med vägutredningen då den lämpligaste vägsträckningen 

1129 Se vidare om EU-regler som påverkar planeringssystemet i Prop. 2011/12:118, sid. 
58 ff. 

1130 Se kapitel 7 avseende regeringens styrning av sina myndigheter och myndighets- 
strukturen.

1131 Generellt krävs för att bedriva miljöfarlig verksamhet tillstånd enligt miljöbalken. 
Miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kap. 1-2 §§ MB och avser all användning av 
mark, byggnader och anläggningar som kan ge upphov till utsläpp i mark eller 
vatten eller till andra störningar för människor eller miljön. En förteckning över 
de miljöfarliga verksamheterna som kräver tillstånd finns i bilaga till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Att det för verksamhet enligt 
väglagen och banlagen inte krävs tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser hänger 
samman med att tillstånd ger en ram för en viss angiven verksamhet. En sådan 
ordning anses inte lämplig för verksamheter, vilka dels förändras löpande, dels att 
förprövningsreglerna i miljöbalken, som används för att kontrollera industrier, inte 
är anpassade för rörliga transportmedel på vägar och järnvägar. Trafiken i form av 
antal fordon liksom effekterna av denna, så som buller, utsläppsnivåer et cetera 
förändras successivt över tid. Trafikverket saknar samtidigt möjlighet att reglera hur 
många bilar som får färdas på en viss väg, se betänkandet av Transportinfrastruktur-
kommittén, SOU 2010:57, sid. 76.

1132 I betänkandet av Infrastrukturkommittén finns en otydlighet vad gäller tolkningen 
av nämnda bestämmelser. Kommittén anför ”[b]estämmelserna innebär inte att 
upprättande respektive fastställande av plan jämställs med ett tillstånd enligt miljö-
balken utan handlar om hur miljöbalken ska förstås vid prövningen enligt väglagen 
och banlagen”, se SOU 2010:57, sid. 769.
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fastställs.1133 Trafikverket ansvarar dock för beredning av ärendet enligt be-
stämmelserna i väglagen, till exempel att hänsynsreglerna i miljöbalken blir 
tillräckligt belysta. Det kan i sammanhanget påpekas att ovanstående inte 
innebär att verksamheten som sådan kan räknas som miljöfarlig verksamhet, 
och att balken är tillämplig för ingripanden om verksamheten kan bedömas 
”orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljön eller andra intres-
sen” som skyddas enligt miljöbalken. Utgångspunkten är kvaliteten på den 
yttre miljön rörande luften, vattnet, marken, den biologiska mångfalden et 
cetera.1134 Av det följer att det är möjligt att med stöd av miljöbalken ingripa 
mot till exempel buller från såväl befintliga vägar och järnvägar som väg- 
och järnvägsbyggen.1135 Bedömningen om ”störning och olägenhet” i den 
yttre miljön utgår från upplevelsen hos människor i allmänhet och avser 
såväl fysisk som psykisk inverkan. Med olägenhet avses ”en störning som 
enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt 
och som inte är ringa eller helt tillfällig”.1136 Utöver nämnda bestämmelser i 
miljöbalken ska vid planering och prövning enligt väglagen och banlagen de 
allmänna hänsynsreglerna (kap. 2), hushållningsbestämmelserna (kap. 3 och 
4), reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samt skyldigheten att 
iaktta miljökvalitetsnormer i 2 kap. 7 § och 5 kap. 3 § MB tillämpas. 

6.3 Jämställdhetsperspektiv i planeringsstadier för fysisk 
planering av det offentliga rummet

Detta avsnitt fokuserar på generella krav på infrastrukturplanering enligt 
bestämmelser i väglagen och banlagen. Jag kommer särskilt att behandla 
bestämmelser om allmänna och enskilda intressen som hänsyn ska tas till 
vid byggande av väg och järnväg, eftersom de anger grundläggande förut-
sättningar för jämställdhet i de olika planeringsstadierna vid väg- och järn-

1133 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 179. Se även Prop. 1997/98:45, Del 1, sid. 441.
1134 Att miljöbalken fokuserar på den yttre miljön innebär, enligt Gabriel Michanek 

och Charlotta Zetterberg, att specifika regler om till exempel livsmedelskvalitet och 
arbetsmiljö inte berörs. Se Michanek och Zetterberg, 2004, sid. 37, not 1. 

1135 SOU 2010:57, sid. 77.
1136 Prop. 1997/98:45, Del 1, sid. 350. Jag återkommer till hälsobegreppet när jag under-

söker bestämmelserna som reglerar planeringsstadierna vid byggande av väg och 
järnväg under avsnitten 6.3.1-6.3.3 och 6.5 Sammanfattande kommentarer samt un-
der den sammanfattande och avslutande analysen i kapitel 8.
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vägsplanering, vilka kommer att undersökas mer ingående i de tre avsnitt 
som följer. Inledningsvis ges först en beskrivning av den rättsliga ramen för 
planeringsprocesser vid byggande av väg och järnväg. 
 Det planförfarande som gäller vid byggande av väg enligt väglagen gäller 
även vid byggande av järnväg enligt banlagen.1137 Byggandet av väg prövas 
enligt ett fastställt förfarande där planeringsprocessen1138 indelas i tre skeden: 
förstudie, vägutredning och slutligen arbetsplan, vilka i banlagen motsvaras 
av förstudie, järnvägsutredning och upprättande av järnvägsplan. Upprättan-
det av arbetsplan respektive järnvägsplan ska jämställas med meddelande av 
tillstånd enligt miljöbalken, vilket följer av bestämmelserna i 3a § väglagen 
och 1 kap. 3 § banlagen. Planeringen är tänkt att utvecklas successivt, där re-
sultaten bildar utgångspunkt för nästkommande skede. Det innebär att varje 
skede är centralt i det att det avgör inriktningen av den fortsatta planeringen. 
I figur 8 illustreras planförfarandet och de olika planeringsstadierna.
 För allmänna vägar är staten eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer väghållare.1139 I väghållning inkluderas ansvar för drift och underhåll 
av vägen.1140 Som väghållare har Trafikverket ett huvudansvar för planering 
och projektering av vägen, liksom för prövningen av vägens tillåtlighet. Det 
innebär att Trafikverket ensamt svarar för de krav som ställs i de olika pla-
neringsstadierna. I banlagen framgår det av 2 kap. 1b § att Trafikverket med 
eget yttrande ska överlämna frågan om byggande av järnväg till regeringen 
för prövning enligt 17 kap. 1 § MB.1141 I väglagen finns en formell maktför-
delning mellan länsstyrelsen och de statliga transportmyndigheterna, vilket 
bland annat följer av att länsstyrelsen genom sitt godkännande ansvarar för 
kontrollen av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid byggande av väg.1142 

1137 Det bör påpekas att vad som föreskrivs om järnväg också tillämpas på tunnelbana 
och spårväg enligt 1 kap. 1 § banlagen. 

1138 Med planeringen, (planerings)processen eller (planerings)skeden avses plane-
ringsstadierna: förstudie, vägutredning/järnvägsutredning och upprättande av 
arbetsplan/järnvägsplan. 

1139 Motsvarigheten till allmänna vägar är enskilda vägar, vilka regleras i 46-55 §§ an-
läggningslag (1973:1149). Enskilda vägar behandlas inte inom ramen för denna stu-
die. Således avses i den följande framställningen med byggande av väg om inget 
annat anges allmänna vägar. 

1140 4-6 §§ väglagen. Under förutsättning att det främjar en god och rationell väghåll-
ning får Trafikverket besluta att en kommun ska vara väghållare inom kommunen, 
5 § väglagen. För den omständigheten att kommunen är väghållare har Trafikverket 
tillsyn över kommunernas väghållning, vilket följer av bestämmelsen i 6 § väglagen. 

1141 Det vill säga järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en 
sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik.

1142 Se 11 § väglagen.
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I väglagen, som hänvisar till bestämmelsen i 6 kap. 9 § MB, framgår att läns-
styrelsens beslut om godkännande utgör ett sådant ställningstagande som 
enligt bestämmelsen inte kan överklagas särskilt utan endast i samband med 
att avgörandet i målet eller ärendet överklagas.1143 
 För att förstå vilka verksamheter som omfattas av sektorslagarna behö-
ver innebörden av byggande av väg respektive byggande av järnväg närmare 
klargöras. Till byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av 
väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg.1144 Enligt väglagen krävs för 
anläggning av ny väg, att vägen ”behövs för allmän samfärdsel” eller annars 
kan antas få ”synnerlig betydelse för det allmänna”,1145 medan det för omlägg-

1143 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 178. 
1144 10 § väglagen.
1145 Formuleringen i 10 § första stycket skiljer sig inte från den som förekom vid väg-

lagens tillkomst 1971. Vad som avses med uttrycken ”allmän samfärdsel” och ”syn-
nerlig betydelse för det allmänna” förklaras inte närmare. Enligt Gunilla Svedberg 
framgår innebörden av uttrycket ”behövs för allmän samfärdsel” i kommentaren till 
1943 års lag om allmänna vägar. För det första förstås med samfärdsel all slags befor-
dran och transport av personer, gods och meddelanden, emedan ”allmän” handlar 
om den krets som bedriver samfärdseln. Enligt Svedberg finns ett krav på att kretsen 
ska vara ”relativt talrik”. Bedömningen avgörs genom att uppskatta antalet personer 
som bor vid vägen, så kallade vägintressenter, och för sin utfart huvudsakligen an-
vänder den eller regelbundet använder vägen. Det är vägintressenternas antal som 
är avgörande för om det är fråga om allmän samfärdsel, enligt Svedberg. För de fall 
vägintressenternas antal inte är tillräckligt stort bedöms om dessa tillsammans med 

Figur 8 Planeringsstadierna vid byggande av väg och järnväg.
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ning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg får ske ”när det är påkal-
lat från allmän synpunkt”. I banlagen saknas motsvarande bestämmelse.1146 
Med byggande av järnväg avses i banlagen att anlägga en ny järnväg samt att 
lägga spår i en ny sträckning, lägga ut ytterligare spår och på annat sätt bygga 
om en järnväg.1147 
 Som antyddes inledningsvis finns det enligt båda sektorslagarna gene-
rella krav på sådan verksamhet som avses med lagarna. Enligt bestämmelser 
i väglagen föreskrivs att tillbörlig hänsyn ska tas till enskilda intressen och 
till allmänna intressen. De allmänna intressen som räknas upp i lagtexten är 
trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö, vidare att en estetisk 
utformning ska eftersträvas.1148 I propositionen utvecklas inte innebörden av 
tillbörlig hänsyn mer än i termer av att de allmänna intressena ska beaktas.1149 
Av senare förarbeten till väglagen framgår att de intressen som räknas upp i 
väglagen föreslås vara allmänt hållna, vilket motiveras med att bestämmelsen 
inte ska stå i strid med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.1150 
 I banlagen formuleras att vid planläggning, byggande och underhåll av 
järnväg ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen. Enligt be-
stämmelsen i 1 kap. 3 § föreskrivs såsom allmänna intressen miljöskydd, na-
turvård och kulturmiljö, samt att estetisk utformning ska eftersträvas. Att 
döma av formuleringen i lagtexten är uppräkningen inte uttömmande, vilket 
även bekräftas i propositionen. Emellertid ger den en tydlig antydan om att 
det ska röra sig om någon form av nyttighet i en mer generell samhällelig 

icke-lokala trafiken, det vill säga andra trafikanter, bildar en ”allmänhet”. Exem-
pel på ”synnerlig betydelse för det allmänna” är vägar av militär betydelse, enligt 
Svedberg. Väglag (1971:948) 10 §, lagkommentar not 14 och 15, (26 december 2012, 
Karnov Internet). 

  I propositionen till väglagen diskuteras däremot den omständigheten att det kan 
vara svårt att avgöra skillnaden mellan anläggning av ny väg och omläggning av väg 
eftersom det i varje omläggningsarbete finns något moment med av nyanläggning, 
enligt departementschefen. Avgörande för bedömningen ska vara den huvudsakliga 
karaktären av vägarbetet. Se vidare Prop. 1971:123, sid. 15, avseende skillnaden mel-
lan ny väg (nyanläggning) och omläggning av väg och dess betydelse för handlägg-
ningen av arbetsplan. 

1146 Enligt lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m., har var och en 
rätt att anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller spårväg för allmän trafik. Enligt 
lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg krävs tillstånd för annan än 
SJ eller Trafikverket (Banverket) att driva spåranläggningar, spårtrafik eller särskild 
trafikledningsverksamhet.

1147 1 kap. 2 § banlagen. 
1148 4 § väglagen.
1149 Prop. 1971:123, sid. 152-153.
1150 Prop. 1997/98:90.
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kontext. Utöver uppräkningen i lagtexten anges i propositionen även trafik-
säkerhet, trafikförsörjning och hälsoskydd.1151 Av författningskommentaren 
förstås att vissa remissinstanser, däribland Boverket, påpekat att en exem-
plifiering av allmänna intressen i lagtexten bör undvikas, eftersom sådana 
exemplifieringar befaras ge intryck av att vissa allmänna intressen är viktigare 
än andra. Däremot sägs det att ytterligare exempel på allmänna intressen kan 
hämtas från plan- och bygglagen (2 kap.), och naturresurslagen (3 kap.).1152 
 Som framgått lyfts jämställdhet inte fram som ett allmänt intresse i lagtex-
ten. Det går inte heller att i motiven till sektorslagarna utläsa att jämställd-
het utgör ett sådant allmänt intresse som hänsyn ska tas till vid byggande 
av väg och järnväg. Intressant i sammanhanget är dock att propositionen 
till banlagen hänvisar till plan- och bygglagens bestämmelser för ytterliga-
re exemplifieringar av allmänna intressen. Som jag har visat i föregående 
kapitel 5 definieras inte jämställdhet som ett allmänt intresse i plan- och 
bygglagen.1153 Boverket framför alltså liknande argument som förs fram av 
PBL-kommittén – att exemplifieringar av allmänna intressen i lagtexten bör 
undvikas. Enda skillnaden mellan Boverkets uttalande och PBL-kommitténs 
är att den senare uppmärksammar jämställdhetsfrågorna, men kommer fram 
till att det varken är meningsfullt eller möjligt att sträva efter en uttömmande 
uppräkning.1154 
 Ytterligare ett generellt krav är att vägen och järnvägen får sådant läge och 
utförande att ”ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägen-
het utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden 
och till natur- och kulturvärden”.1155 Av förarbetena till banlagen framgår att 
paragrafen utgör en så kallad allmän aktsamhetsregel.1156 

1151 Prop. 1995/96:2, sid. 48-49.
1152 Prop. 1995/96:2, sid. 48-49. Det bör påpekas att en hänvisning görs till den äldre 

plan- och bygglagen (1987:10), samt att naturresurslagen upphävdes i och med att 
miljöbalken trädde i kraft 1999, och till väsentliga delar återfinns i kapitel 3 och 4 i 
miljöbalken. 

1153 Som jag har visat i kapitel 5 går det endast med god vilja att utläsa att jämställdhet 
ingår i plan- och bygglagens syften och ändamål, vilket förutsätter dels en teleolo-
gisk tolkningsmetod av förarbeten till den gamla plan- och bygglagstiftningen, dels 
ett utvidgat rättskällematerial, se vidare avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika 
villkor.

1154 Se PBL-kommitténs uttalande om de allmänna intressena i plan- och bygglagen 
avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor, not 973.

1155 13 § väglagen och 1 kap. 4 § banlagen. 
1156 Prop. 1995/96:2. 
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 Enligt Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg förutsätter aktsam-
hetsregeln i vägsammanhang att kostnaden inte blir för hög och att ända-
målet uppnås, till exempel att det specifika trafikbehovet tillgodoses eller att 
vägen kan anslutas till andra transportanläggningar.1157 Av detta följer att 
väglagens hänvisning till 2-4 kap. miljöbalken gäller, enligt Michanek och 
Zetterberg, att bästa möjliga teknik ur miljösynpunkt bör användas, samt att 
vägens lokalisering ska vara sådan att ändamålet kan nås med minsta intrång 
och olägenhet för människors hälsa och miljön vid valet av bästa platsen för 
en vägkorridor.1158 I båda lagarna uppställs alltså en allmän aktsamhetsregel, 
vilken tar hänsyn till främst ekonomiska faktorer samt till stads- och land-
skapsbilden och till natur- och kulturvärden. Emellertid inryms inte jäm-
ställdhetsperspektivet i den allmänna aktsamhetsregeln. 

6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien

I detta och efterföljande två avsnitt kommer undersökningen att inriktas på 
bestämmelser i väglagen och banlagen som reglerar planeringsstadierna vid 
byggande av väg och järnväg. Nedan kommer först förstudiens syfte samt 
probleminventering och problemformulering under förstudien att behand-
las. Vidare behandlas de centrala momenten miljökonsekvensbeskrivning 
och samråd under detta planeringstadium. Slutligen kommer även bristen på 
överensstämmelse mellan den rättsliga regleringen av momenten problemin-
ventering och problemformulering och myndighetens tolkning av lagstift-
ningen uttryckt i Vägverkets Handbok Förstudie i relation till vad som regleras 
i vägverkets föreskrifter att påvisas. 
 Den som planerar att bygga en väg eller en järnväg ska genomföra en 
förstudie enligt 14a § väglagen och 2 kap. 1 § banlagen.1159 Redan under Mil-
jöbalksutredningens arbete påtalade Vägverket behovet av en översyn av väg-
lagen, eftersom planeringsstadierna ”förstudie” och ”vägutredning” vid tid-

1157 Michanek och Zetterberg, 2004, sid. 470.
1158 Michanek and Zetterberg, sid. 470. Avseende innebörden av ”olägenhet för män-

niskors hälsa” berördes detta under avsnitt 6.2 Allmänt om sektorslagarna och an-
gränsande frågor och not 1136. 

1159 Det bör påpekas att planeringsprocessen vid byggande av järnväg inleds med en 
idéstudie, som i huvudsak utförs internt inom myndigheten (Trafikverket) och 
har som syfte att ”skissera” alternativa lösningar. Enligt förarbetena ansågs det inte 
finnas något behov av en lagreglering av detta förfarande. Prop. 1997/98:90, sid. 
185-186.
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punkten inte var lagreglerade.1160 Begreppen var dock redan inarbetade vid 
planering av vägar, men kodifierades genom en uttrycklig reglering 1999.1161 
I samband med detta infördes begreppen ”förstudie” och ”järnvägsutred-
ning” även i banlagen.1162 
 Av förarbetena förstås att förfarandet i väglagen respektive i banlagen 
har miljöbalkens bestämmelser som ideal, vars regler behandlar ”[…] tidigt 
samråd, beslut om betydande miljöpåverkan, utökat samråd med miljökon-
sekvensbedömning, kungörande, allmänhetens tillfälle att yttra sig, god-
kännande, beaktande av miljökonsekvensbeskrivningen vid prövning samt 
kostnader”.1163 Syftet med en uttrycklig reglering av planeringsstadierna ”för-
studie” och ”vägutredning” var att skapa ändamålsenliga förutsättningar för 
att tillämpa miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar.1164 
 Ett annat syfte med förstudien är att klarlägga förutsättningarna för den 
fortsatta planeringen. Det betyder bland annat att det av förstudien ska fram-
gå om en vägutredning eller järnvägsutredning behövs, innan en arbetsplan 
respektive järnvägsplan upprättas. I bestämmelser som reglerar förstudien för 
såväl väglagen som banlagen går inte att utläsa att jämställdhetsperspektivet 
ingår bland syftena med bestämmelserna. Som antyddes ovan fokuserar de 
främst på miljökonsekvenser. 
 Utifrån uttalade ambitioner i propositionstexterna menar jag jämställdhet 
skulle kunna utgå från samma ideal som gäller för miljön. På så sätt skulle 
jämställdhet vara en av flera förutsättningar som klargjordes i ett tidigt skede 
på det planerade projektet, där infrastrukturprojektets konsekvenser för jäm-
ställdheten eventuellt fördjupades i de efterföljande planeringsskedena. 
 Under förstudien föreskrivs i 14a § väglagen att den som planerar att byg-
ga en väg ska samråda. Det tidiga samrådet under förstudieskedet är således 
lagreglerat och måste därför uppfylla vissa formkrav, som finns beskrivna i 
miljöbalkens 6 kap. 4 § MB. Samrådet ska ske med berörda länsstyrelser, 

1160 Se Prop. 1997/98:90, sid. 176.
1161 Prop. 1997/98:90, sid. 179. 
1162 Genom propositionen Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. (Prop. 1997/98:90) in-

fördes regler om förstudie (14a §) och vägutredning (14b §) i väglagen. Förutom 
nämnda paragrafer infördes 14c § och 54 §. I banlagen infördes fyra nya bestäm-
melser, 1 kap. 8 § samt 2 kap. 1 a-c §§. 

1163 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 176.
1164 Emellertid påpekades att begreppet ”förstudie” vid järnvägsplanering kan ha ett 

helt annat innehåll än vad som gäller vid vägplanering. Som exempel nämns i pro-
positionen att förstudie på järnvägsområdet (även) kan avse företeelser som inte 
har någon direkt fysisk omfattning, så som förändringar i signalsystemet. Prop. 
1997/98:90, sid. 186.
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kommuner och ideella föreningar, samt med den allmänhet som kan antas 
bli särskilt berörd. I propositionen exemplifieras den krets som antas bli ”sär-
skilt berörd” vara markägare och närboende.1165 Enligt samma bestämmelse 
i väglagen ska länsstyrelsen inom vars område vägbyggnadsprojektet huvud-
sakligen ska utföras besluta om projektet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.1166 Beslutet ska fattas efter samråd med övriga berörda läns-
styrelser. Därutöver hänvisas det till bestämmelserna om planer och plane-
ringsunderlag i 6 kap. 19 och 20 §§ miljöbalken. 
 Utöver angivna bestämmelser i miljöbalken kompletteras 14a § i vägla-
gen med bestämmelser i 23a § vägkungörelsen och vägverkets föreskrifter 
1-8 samt 18-21 §§.1167 Jag återkommer till vägverkets föreskrifter längre fram, 
men vill här uppmärksamma bestämmelsen i vägkungörelsen, i vilken Tra-
fikverket i samråd med Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter 
om genomförande av förstudie och vägutredning. Denna bestämmelse tar 
dock sikte på miljö- och naturvårdsfrågor. 
 I propositionen till banlagen omfattar samrådskretsen berörda fastig-
hetsägare, länsstyrelser och kommuner samt andra som kan antas ha ett vä-
sentligt intresse i saken. Beträffande det senare ges exempel på myndigheter, 
lokala organ och sammanslutningar och därtill även delägare i samfällighe-
ter och rättighetshavare. Vidare framhålls att det i flertalet fall är nödvän-
digt att även samråda med trafikutövare, trafikhuvudmän, landsting och 
fastighetsbildningsmyndigheten.1168 
 Transportpolitikens mål om ett jämställt transportsystem, vilket betonar 
vikten av att kvinnors och mäns intressen och värderingar kommer till ut-
tryck på lika villkor vid planerings- och beslutsprocesser, avspeglas inte alls i 
bestämmelserna om samråd under förstudien. Detta trots att en jämn repre-
sentation mellan kvinnor och män bedöms vara en viktig grundförutsättning 
för att uppnå målet om ett jämställt transportsystem. Förutom myndigheter 
och myndighetspersoner sett utifrån ett samhälleligt perspektiv, verkar sek-
torslagarna utifrån ett individperspektiv utgå från att ett intresse i ett visst 
projekt primärt baseras på någon form av rättighetsinnehav. Kunskap om 
vad för konsekvenser projektet kan medföra såväl på individplan som på ett 
mer övergripande strukturellt plan för kvinnor och män, flickor och pojkar, 

1165 Prop. 1997/98:90, sid. 177.
1166 Bedömningen om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs 

enligt 6 kap. 5 § andra stycket miljöbalken.
1167 VVFS 2007:223.
1168 Prop. 1995/96:2, sid. 36.
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och utifrån dessa planera och vidta åtgärder i jämställdhetsfrämjande rikt-
ning regleras alltså inte. De konsekvenser på vilka fokus riktas är vid byg-
gande av väg och järnväg uteslutande miljömässiga. 
 I fråga om miljökonsekvensbeskrivningar är tanken att arbetet med dessa 
ska fortsätta under de efterföljande planeringsskedena. Generellt gäller för 
MKB att dessa utgör beslutsunderlag för att bedöma vilken påverkan och vil-
ka risker som projektet kan medföra. Därigenom underlättas tillämpningen 
av hänsynsreglerna, som avgör om en verksamhet eller åtgärd är acceptabel 
från miljösynpunkt och i så fall hur den ska bedrivas för att dämpa miljöpå-
verkan.1169 Det bör understrykas att MKB inte utgör ett tillstånd till en pla-
nerad verksamhet eller åtgärd.1170 Av det följer att även om mycket negativa 
miljökonsekvenser redovisas i MKB kan en verksamhet eller åtgärd tillåtas. 
Till framtagandet av MKB finns ett särskilt förfarande kopplat, vilket fram-
går av miljöbalkens bestämmelser. Själva förfarandet syftar till att ge infor-
mation till olika berörda myndigheter, enskilda och allmänheten. Det inne-
bär att dessa intressenter redan på ett tidigt stadium kan påverka innehållet 
i det som sedermera ska utgöra beslutsunderlag.1171 Om länsstyrelsen under 
förstudien finner att ett vägbyggnadsprojekt kan antas ha betydande miljö-
påverkan, ska det under vägutredningen ske ett utökat samråd med miljökon-
sekvensbedömning i enlighet med angivna bestämmelser i miljöbalken.1172 
 För järnväg ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid upprättas under 
järnvägsutredningen eller i samband med järnvägsplanen. För järnväg som 
kan antas ge ”betydande miljöpåverkan” innebär det en fördjupad utredning 
samt att länsstyrelsen kan kräva att andra transportsätt redovisas som kan 
uppfylla samma ändamål som den planerade järnvägen.1173 Länsstyrelsen har 
samma centrala roll när det gäller miljökonsekvensbeskrivning enligt båda 
sektorslagarna. Det betyder att länsstyrelsen utpekas som ansvarig för att det 
underlag som behövs tas fram och finns tillgängligt i ärendet, till exempel så-
dana planer och planeringsunderlag som regleras enligt plan- och bygglagen. 
De kommunala planerna har som syfte att belysa frågor om hushållning med 
mark och vatten, samt sådana beslutade åtgärdsprogram och förvaltningspla-
ner som avses i 5 kap. miljöbalken.1174 Därutöver föreskrivs en skyldighet för 

1169 Michanek och Zetterberg, 2004, sid. 180.
1170 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 177 och 187.
1171 Michanek och Zetterberg, 2004, sid. 180.
1172 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 177.
1173 Michanek och Zetterberg, 2004, sid. 472.
1174 Se 6 kap. 19-20 §§ MB. 
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kommuner enligt 6 kap. 19 § MB att tillhandahålla planer samt planerings-
underlag om myndigheten begär det.1175 
 Som nämndes ovan kompletteras väglagen med föreskrifter. I föreskrif-
terna ställs närmare krav på förstudiens innehåll vid byggande av väg.1176 
Enligt 20 § VVFS finns särskilda bestämmelser om såväl förstudie som 
vägutredning. Bland annat föreskrivs att förstudien ska innehålla: en pro-
blembeskrivning avseende orsakerna till att åtgärder studeras, det geografiska 
området som berörs inklusive uppgifter om väg- och annat kommunika-
tionsnät samt deras funktioner och trafikförhållanden, en beskrivning av 
områdets allmänna karaktär och miljösituation, möjliga åtgärder och deras 
bedömda effekter och konsekvenser, planer och planeringsunderlag och en 
samrådsredogörelse. Att väglagens bestämmelser rörande krav på förstudien 
inte uppmärksammar jämställdheten menar jag bekräftas av Vägverkets fö-
reskrifter.1177 När Vägverket i sina föreskrifter konkretiserar väglagens be-
stämmelser i form av ”konkreta” krav på vad som ska ingå i problembeskriv-
ningen under förstudien, går det inte att utläsa att jämställdhet ska beaktas i 
problembeskrivningen.
 Intressant är dock att Vägverket i sitt vägledningsdokument,1178 till skill-
nad från vad som uttrycks i Vägverkets föreskrifter, har tolkat lagstiftningen 

1175 En motsvarande skyldighet har föreskrivits för länsstyrelsen enligt 6 kap. 20 § MB. 
Paragrafen föreskriver att länsstyrelsen är skyldig att på begäran tillhandahålla så-
dant planeringsunderlag åt kommuner och myndigheter som ska tillämpa miljöbal-
ken samt åt den som är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.

1176 Se 20 § VVFS 2007:223. 
1177 Detta kan jämföras med Vägverkets vägledningsdokument om förstudie, vägutred-

ning och arbetsplan, vilka tydligt utgår från det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem.

1178 Det kan påpekas att Vägverket har tagit fram flera dokument som vägledning i 
samband med vägplanering och vägprojektering. Vägverkets handbok om förstudie 
vänder sig i första hand till beställare, projektledare och vägplanerare inom myn-
digheten, samt konsulter som arbetar på uppdrag av dessa. Övriga målgrupper är 
väghållare och de tjänstemän på länsstyrelser/regionstyrelser och kommuner som 
väghållare samarbetar med vid upprättande av förstudier, se Vägverket, 2002:46, 
sid. 4. Beträffande målgrupp för handbok om vägutredning arbetsplan, se avsnitt 
6.3.2 Jämställdhetsperspektiv under vägutredning respektive järnvägsutredning, not 
1202 och för handbok om arbetsplan, se avsnitt 6.3.3 Jämställdhetsperspektiv un-
der arbetsplan respektive järnvägsplan, not 1228. I handboken anges att flera krav 
numera ställs vid vägplanering/vägprojektering. Bland annat har miljöbalken med-
fört förändringar i väglagen och Vägverkets föreskrifter. Därutöver har synsättet på 
trafiksäkerhets- och handikappfrågor samt barns och äldres situation i samhället 
förändrats. Genomförandet av FN:s konvention om barns rättigheter kräver enligt 
Vägverket att barnperspektivet ska finnas med i beslut som rör samhälls- och trafik-
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utifrån de transportpolitiska målen, däribland målet om ett jämställt trans-
portsystem.1179 Vad som här åsyftas är Vägverkets Handbok Förstudie. Pro-
blemformuleringsprivilegiet under förstudien uppfattas i handboken som en 
”process”, i vilken det ingår att göra en probleminventering, formulera och 
beskriva problemen samt utifrån dessa även formulera projektmål.1180 Samt-
liga moment är tänkta att följas upp och ”åtgärdas” under förstudien eller 
under efterföljande planeringsstadier: 

För att arbetet med förstudien ska fokusera på de betydelsefulla frågorna, är 
det viktigt att formulera vilka problem det är som ska lösas, dvs. [sic!] syftet 
med eventuellt kommande åtgärder. Grundkriteriet vid sökande efter möjliga 
lokaliseringar/åtgärder är således uppfyllandet av syftet. I inledningsskedet av 
förstudiearbetet definieras därför de primära problemen och en inriktning för 
hur man ska avhjälpa dessa (preliminära projektmål). Problemen kan vara av 
olika slag, och avse t.ex. tillgänglighets-, trafiksäkerhets- eller miljöstörningar 
i anslutning till befintlig väg, eller önskemål från näringslivet om förbättrade 
förbindelser, en kommuns önskemål om lösning av genomfartsproblem, etc. 
[…] [parentes och tecken i original].1181

Längre fram i handboken beskrivs syftena med problembeskrivningen:

Förutsättningar, miljöförhållanden och problembild, som beskrivs av experter 
eller utredare under projektets gång, kan ge signaler om vilka specifika mål 
som kan behöva anges för projektet […]. Att formulera tydliga mål ger också 
möjlighet att i förstudiens slutskede ta fram mått eller indikatorer för hur 
målen bör följas upp. Detta arbete kan ge idèer [sic!] om ytterligare precise-
ringar av målen. Det är viktigt att de projektspecifika målen kan kopplas till de 
transportpolitiska delmålen […]. Detta underlättar en senare analys av den trans-
portpolitiska måluppfyllelsen, av en tänkbar åtgärd [mina kursiveringar].1182 

Det framgår tydligt att syftena med problembeskrivningen är att främja 
transportpolitikens mål. Jämställdhetsperspektivet lyfts fram som ett viktigt 

planering. Vidare omnämns i handboken det dåvarande transportpolitiska delmålet 
om ett jämställt transportsystem. 

1179 Notera att handboken hänsyftar till det tidigare delmålet ”ett jämställt transportsys-
tem”, det vill säga innan den nya målstrukturen för transportpolitiken antogs 2009 
genom Prop. 2008/09:93. 

1180 Se vidare om projektmålen under vägutredningen, avsnitt 6.3.2 Jämställdhetsper-
spektiv under vägutredning respektive järnvägsutredning. 

1181 Vägverket, 2002:46, sid. 12.
1182 Vägverket, 2002:46, sid. 12-13.
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kunskapsunderlag i beskrivningen. Om faktainsamlingen uttrycks i handbo-
ken följande:

Vid faktainsamlingen kan det finnas anledning att särskilt beakta skillnader 
i kvinnors och mäns resmönster och transportbehov. För detta kan krävas 
könsuppdelad och problemorienterad statistik inom alla statistikområden. Sådan 
statistik krävs också för att följa utvecklingen och för att utvärdera åtgärder 
[mina kursiveringar].1183 

Uttalandena visar enligt min uppfattning att Vägverket har tolkat väglagens 
bestämmelser om förstudien utifrån det dåvarande transportpolitiska delmå-
let om ett jämställt transportsystem. I handboken konstateras att tre aspek-
ter mot bakgrund av kända skillnader mellan kvinnor och män är särskilt 
viktiga att beakta vid strävan av ett jämställt transportsystem, det vill säga 
kvinnors och mäns olika transportbehov, värderingar och tillgång till makt 
och inflytande i transportsektorn.1184 Vid analys av transportbehov bör enligt 
handboken skillnader i resmönster mellan kvinnor och män avseende antal 
resor, reslängd, tid för resor liksom val av färdmedel som i fråga om syftet 
med resan beaktas. I analysen ska även ingå skillnader i värderingar kring 
frågor om trafiksäkerhet, trygghet och säkerhet mellan kvinnor och män. 
Förstudiens analys ska vidare sammanfattas i en tydlig och kortfattad pro-
blem- och värdebeskrivning. 
 En fråga som kan ställas är hur handboken förhåller sig till den reglering 
som omgärdar byggandet av väg? Jämställdhetsperspektivet som lyfts fram 
i handboken, vilket är tänkt att beaktas under förstudien av så kallade ex-
perter och utredare menar jag inte har något explicit stöd i den lagstiftning 
som reglerar byggande av väg, det vill säga väglagen, vägkungörelsen och 
miljöbalken. Enligt min uppfattning är det anmärkningsvärt att Vägverket 
trots att de i sitt vägledningsdokument lyfter fram jämställdhetsperspektivet 
inte låter detta avspeglas i utfärdade föreskrifter. En konsekvent linje hade 
varit att jämställdhetsperspektivet avspeglades i Vägverkets föreskrifter. Det 
finns på så sätt en diskrepans mellan å ena sidan den rättsliga regleringen 
av fysisk infrastrukturplanering och Vägverkets föreskrifter, och å andra 
sidan Vägverkets vägledningsdokument. Utifrån ett rättsligt perspektiv är 
Vägverkets handbok inte juridiskt bindande. Den utgör i bästa fall ett väg-

1183 Vägverket, 2002:46, sid. 13. Det påpekas i Vägverkets handbok att individbaserad 
officiell statistik enligt statistikförordningen § 14 ska vara uppdelad efter kön om 
inte särskilda skäl talar mot detta.

1184 Vägverket, 2002:46, sid. 25-26.
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ledningsdokument som kan få en praktisk betydelse, förutsatt att den verkar 
handlingsdirigerande för den målgrupp den riktar sig mot.1185 Att den inte är 
bindande innebär således att den får användas men inte måste användas. Om 
Vägverket hade infört jämställdhetsperspektivet i sina föreskrifter avseende 
närmare krav på förstudier, hade jämställdhetsfrågorna fått mera tyngd i fy-
siska planeringsprocesser, eftersom föreskrifterna är bindande för myndig-
heter och allmänhet.1186 Frågan om i vilken mån handböcker utformade av 
myndigheten (Vägverket) används i infrastrukturplaneringen återkommer 
jag till längre fram. 

6.3.2 Jämställdhetsperspektiv under vägutredning respektive 
järnvägsutredning

I det här avsnittet övergår jag till att undersöka de bestämmelser i vägla-
gen och banlagen som reglerar det andra stadiet i planförfarandet, det vill 
säga vägutredning respektive järnvägsutredning. Undersökningen kommer 
att fokusera på kraven på miljökonsekvensbeskrivning och samråd under 
vägutredning respektive järnvägsutredning. På samma sätt som i föregående 
avsnitt kommer den bristande överensstämmelsen mellan den rättsliga reg-
leringen av miljökonsekvensbeskrivning, samråd och Vägverkets tolkning av 
aktuella bestämmelser uttryckta i Vägverkets föreskrifter och myndighetens 
Handbok Vägutredning att uppmärksammas. 
 När det i förstudien har klarlagts att alternativa vägsträckningar behöver 
studeras ska en vägutredning respektive järnvägsutredning genomföras enligt 
14b § väglagen och 2 kap. 1a § banlagen. Vägutredningen är tänkt att ligga 
till grund för val av vägsträckning och trafikteknisk standard. I utredningen 
ska bland annat alternativa vägsträckningar jämföras såväl sinsemellan som 
med alternativet att behålla en befintlig väg. Även förbättringar av befintlig 
väg ska studeras, om inte särskilda skäl föranleder annat. Enligt förarbetena 
kan ett sådant skäl vara att alternativet leder till orimliga konsekvenser. En 
sådan konsekvens anses vara om en ny motorväg anläggs i befintlig väg-
sträckning genom ett samhälle och därigenom framtvingar rivning av om-
fattande bebyggelse.1187 Enligt samma bestämmelse uppställs även krav på 

1185 Avseende målgruppen för handboken om förstudie, se avsnitt 6.3.1 Jämställdhets-
perspektiv under förstudien, not 1178. 

1186 Gällande rättskällehierarkin, behandlades den under avsnitt 2.2.2 Metod för att 
analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument.

1187 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 315.
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vägutredningens innehåll, däribland krav på en miljökonsekvensbeskrivning 
och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja al-
ternativ. Bestämmelsen i banlagen överensstämmer i huvudsak med den i 
väglagen.1188 
 I såväl vägutredning som järnvägsutredning ska de alternativ som under 
förstudien bedömts som genomförbara analyseras och utvärderas. Arbetet 
med miljökonsekvensbeskrivningarna fortskrider under detta skede av plan-
förfarandet, och hanteras inom ramen för miljöbalken.1189 Det gäller även 
samrådsförfarandet. Innehållsmässigt ställs det dock större krav på miljökon-
sekvensbeskrivningen, vidare utökas samrådskretsen som nämnts om projek-
tet kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det bör understrykas att 
innan miljökonsekvensbeskrivningen ställs ut och tas in i vägutredningen 
och järnvägsutredningen ska den godkännas av berörda länsstyrelser.1190 
Innebörden av länsstyrelsens godkännande är att miljökonsekvensbeskriv-
ningen antas dels uppfylla en ”godtagbar kvalitet”, dels utgöra ”[…] ett till-
räckligt underlag för en samlad bedömning av den planerade verksamhetens 
inverkan på exempelvis miljö, hälsa och hushållning med naturresurser”.1191 
Länsstyrelsen tar alltså inte ställning till om miljökonsekvenserna kan godtas 
eller om vägprojektet bör genomföras. Motsvarande resonemang förs i förar-
betena till banlagen.1192 
 I förarbeten framgår att jämställdhet inte inryms i miljökonsekvensbe-
skrivningar vid vägprojekt. Enligt Jämit förklaras detta bero på att miljö-
balken saknar ett uttryckligt jämställdhetsperspektiv.1193 Jämit lyfter i detta 
avseende fram begreppen hälsa och miljö i balken.1194 Förutsättningar för 
ingripanden med stöd av miljöbalkens bestämmelser avseende skyddet för 
människors hälsa framgår av nedanstående citat: 

1188 Notera att järnvägsutredningen även ska redovisa ”[…] samhällsekonomiska be-
dömningar och övriga konsekvensbeskrivningar som ger underlag för beslut om 
frågan skall drivas vidare, val av principlösning och banteknisk standard”. Se Prop. 
1997/98:90, Del 2, sid. 186.

1189 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 177 och 186.
1190 I väglagen (14b § sista stycket) anges att i förfarandet för att upprätta miljökon-

sekvensbeskrivningen och kraven på denna, samt planer och planeringsunderlag ska 
miljöbalkens bestämmelser tillämpas. 

1191 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 177.
1192 Prop. 1995/96:2, sid. 51.
1193 SOU 2001:44.
1194 Avseende bedömningen om ”störning och olägenhet”, se avsnitt 6.2 Allmänt om 

sektorslagarna och angränsande frågor och not 1136. 

340



Möjligheterna att ingripa med stöd av miljöbalken i syfte att förebygga eller 
undanröja olägenheter för människors hälsa skall i likhet med för närvarande 
omfatta endast sådana olägenheter som har anknytning till användning av 
egendom, såväl fast som lös egendom, dvs. olägenheter och störningar som 
har koppling till den fysiska miljön. Det innebär att definitionen omfattar ne-
gativa hälsoeffekter av både fysisk och psykisk karaktär till följd av störningar 
t.ex. buller, kyla, drag, lukt, ohyra och andra skadedjur. Andra förhållanden 
i människors ”livsmiljö” som i och för sig kan innebära allvarliga och icke 
tillfälliga olägenheter för människors hälsa, t.ex. långvarig arbetslöshet, men 
som inte har kopplingar till den fysiska miljön, ligger utanför miljöbalkens 
tillämpningsområde [min kursivering].1195

Som framgår av uttalandet ska störningen i den yttre miljön vara ett resultat 
av användningen av en egendom som enligt en medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt. Utifrån balkens hälsobegrepp är det 
endast då ett av rättsordningens erkända intressen, det vill säga äganderätten 
kan inskränkas med stöd av miljöbalkens regler.1196 Lerman har i denna kon-
text givit uttryck för att jämställdhet borde synas som begrepp i de konkreta 
uppräkningarna i bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar för att 
inte bli bortglömt.1197 I anslutning till bestämmelsen 6 kap 3 § MB uppges 
ytterligare ett syfte med miljökonsekvensbeskrivningar vara ”att möjliggöra 
en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön”.1198 
Lerman föreslår att det görs ett tillägg till nämnda bestämmelse: 

Kanske i samband med ”samlad bedömning av dessa effekter på människors 
hälsa och”? [samtliga tecken i original].1199 

Jag tolkar Lermans förslag som att jämställdhet inte ingår i hälsa, men att 
en samlad bedömning avser direkta och indirekta effekter som en planerad 
verksamhet eller åtgärd kan medföra på både hälsa och jämställdhet. I mot-
sats till Lerman menar jag att det är, om än begränsat, möjligt att tillämpa 

1195 Prop. 1997/98:45, Del 1, sid. 351.
1196 Här avses äganderätten som skyddas och regleras i grundlagens 2 kap. 15 § RF, det 

vill säga att rättighetsinnehavaren får ”tåla att det allmänna inskränker använd-
ningen av mark eller byggnad” om det ”krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen”, vilket ska förstås en användning av en egendom, som enligt en medi-
cinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa 
eller helt tillfällig. 

1197 Lerman, 2001, SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 33. 
1198 6 kap. 3 § MB. 
1199 Lerman, 2001, SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 33.
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ett jämställdhetsperspektiv på begreppen ”hälsa” och ”miljö”, det vill säga 
även om dessa utgår från en medicinsk eller hygienisk bedömning. Det torde 
enligt min bedömning i vart fall gälla för de fall det medicinskt har fastställts 
att kvinnor och män reagerar olika. Exempelvis gäller det kemikalier som 
konstaterats vara särskilt skadliga för gravida kvinnor.1200 Däremot instäm-
mer jag med Lerman, att avsaknaden av jämställdhet i miljöbalken riskerar 
att osynliggöra jämställdhetsfrågorna i fysiska infrastrukturplaneringar. Det 
som enligt min mening är problematiskt är dels att jämställdhet som be-
grepp inte finns med i miljöbalken, dels att de begrepp som förekommer i 
miljöbalken, till exempel begreppet ”hälsa”, i propositionen beskrivs på ett 
till synes oreflekterat och oproblematiskt sätt. Den rättsliga definitionen på 
begreppet ”hälsa” är inte neutral utan baseras på föreställningar om kön och 
kropp, liksom ställningstaganden och värderingar. Jag menar att frågan om 
hälsa inte kan studeras isolerat från kön. Jag återkommer till hälsobegreppet 
i nästa avsnitt, 6.3.3, och i den sammanfattande och avslutande analysen i 
kapitel 8.1201 
 I Vägverkets handbok betonas emellertid behovet av fler konsekvensana-
lyser än endast miljökonsekvensanalyser.1202 Det bör påpekas att Vägverkets 
resonemang om konsekvensanalyser är kopplade till dåvarande transport-
politiska delmål.1203 Konsekvensanalyserna understryks ha betydelse för att 
uppnå de transportpolitiska målen, samt ge viktig information vid planering 

1200  Jämför Lerman, 2001, SOU 2001:43, Rapport 2, sid. 33. 
1201 Till föreställningen om rätten som neutral och objektiv återkommer jag till i kapitel 

8. 
1202 I handboken delas konsekvensanalyserna in i tre konsekvensgrupper, det vill säga 

konsekvenser för trafik och användargrupper, miljökonsekvenser och konsekvenser 
för lokalsamhälle och region. Se vidare Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutred-
ning), sid. 55 ff. Handboken om vägutredning uttrycks vara avsedd som stöd för 
de som ska genom föra och upprätta vägutredningar. Målgruppen beskrivs vara dels 
beställare av vägprojekt och beställarens projektorganisation, dels uppdragstagare 
som utreder väg- och gatuanläggningar. Vidare framhålls att även andra så som 
statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra intressen ter och samråds-
parter kan ha nytta av handboken, se Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), 
sid. 6. Jämför målgrupper för Vägverkets handbok om förstudie se avsnitt 6.3.1 
Jämställdhetsperspektiv under förstudien, not 1178 och för handbok om arbetsplan, 
se avsnitt 6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive järnvägsplan, 
not 1228.

1203 Med ”dåvarande transportpolitiska delmål” avses delmålet ”ett jämställt transport-
system” så som det beskrivs i propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem (Prop. 2001/02:20) och Moderna transporter (Prop. 2005/06:160). 
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av vägprojekt. Konsekvensanalyser antas i planeringen sammantaget ge in-
formation om människors levnadsförhållanden.1204 
 Analyser som inriktas på konsekvenser för trafik och användargrupper lyfts 
fram som särskilt viktiga. I detta sammanhang framhålls att barnkonsek-
vensanalyser bör redo visas såväl under trafiksäkerhet och tillgänglighet i 
vägutredningen som i MKB, till exempel boendemiljö med närrekreation 
eller hälsoaspekter.1205 I de fall barns situation är centralt påpekas att det 
kan behövas en sepa rat redovisning av konsekvenser för barn.1206 Även kon-
sekvensanalyser som belyser tillgänglighet framhålls som viktiga.1207 Inom 
ramen för tillgänglighetsfrågor understryks att konsekvenserna för kollek-
tivtrafiken ska belysas särskilt. Vidare nämns trafiksäkerheten, om denna 
”förändras av ett alternativ ska beskriv ning göras om förändringar av bety-
delse för olika färdmedel och olika grupper av användare”.1208 Särskilt viktigt 
att belysa i planeringen bedöms hur dessa förändringar påverkar barn, äldre 
och funktionshindrade vara. Min poäng med beskrivningen ovan är att de 
konsekvensanalyser som nämns saknar ett explicit könsperspektiv, trots att 
angivna aspekter även kan ha betydelse för jämställdheten. Konsekvenser för 
jämställdheten behandlas alltså separat i handboken. 
 I handboken behandlas jämställdhet under konsekvenser för lokalsam-
hälle och regional utveckling. Det föreslås att trygghetsaspekter kan bedömas 
tillsammans med trafiksäkerhet om dessa faktorer sam verkar, vilka kopplas 
ihop med jämställdhet:

[…] trafiksäkerheten bedöms förändras av ett alternativ ska beskriv ning göras 
om förändringar av betydelse för olika färdmedel och olika grupper av använ-
dare. Om fotgängare berörs är barn, äldre och funktionshindrade särskilt vik-
tiga grupper. Trygghetsaspekter kan bedömas tillsammans med trafiksäkerhet 
om dessa faktorer sam verkar. Men i de fall som trygghetsaspekterna bedöms 
påverka hela lokalsamhället bör de behandlas under konsekvenser för samhäl-
let eller en liknande rubrik. I båda fallen har trygghetsfrågorna anknyt ning till 
målet om jämställdhet.1209

1204 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 54.
1205 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 55.
1206 Se vidare not 1104 angående idén om jämställdhetskonsekvensbeskrivning. 
1207 I handboken om vägutredning avses med tillgänglighet fysiska möjligheter och res-

tider till vanliga målpunkter. Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 56. 
1208 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 56. 
1209 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 56. 
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Även om jämställdhet lyfts fram i handboken förefaller enligt min tolkning 
Vägverkets handbok i detta sammanhang bestå i att ange var i vägutred-
ningen som trafiksäkerhet och trygghetsaspekter skriftligen ska behandlas. 
Konsekvenser för jämställdheten i den fysiska infrastrukturplaneringen ex-
emplifieras i handboken handla om följande:

Konsekvenser för jämställdhet mellan kvinnor och män till följd av vägprojekt 
kan handla om tillgänglighet, trygghet, transportkvalitet.1210 

I handboken beskrivs också hur och när det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem kan genomföras och tillämpas under vägutred-
ningen. De exempel som lyfts fram är då projektmål formuleras,1211 när pro-
jekt-, samråds- och styrgrupper sätts samman, vid analys av transportbehov 
och resmönster, vid val av samrådsformer i redovisning av statistik, i särskilda 
fall vid konsekvensbeskrivning och vid utvärdering av måluppfyllelse.1212 
 Det framgår med all tydlighet att Vägverket i sina exemplifieringar avse-
ende när och hur jämställdhet kan genomföras och tillämpas under vägut-
redningen utgår från det transportpolitiska målet om ett jämställt transport-
system. Klart är också att konsekvensanalyser i Vägverkets handbok omfattar 
andra än endast miljöaspekter. I lagtexten kan däremot endast ett explicit 
krav utläsas, det är att vägutredningen ska innehålla en miljökonsekvens-
beskrivning. Övrigt kunskapsunderlag som behövs i vägutredningen över-
lämnas till myndigheten att avgöra, det vill säga genom formuleringen ”de 
uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ”. 
Enligt min bedömning motsvarar innehållet i Vägverkets handbok avseende 
kunskapsunderlaget vid vägutredningar problemrepresentationen ”brist på 
kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”, men även till viss del de 
övriga problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation” och 
”brist på tillgänglighet på lika villkor”. 
 Som redan nämnts syftar samrådsbestämmelserna i miljöbalken till att 
medborgare i ett tidigt skede ges möjlighet att påverka myndigheter att ta 
hänsyn till den enskildes intressen. En nyligen publicerad rapport, Jämställd-
het i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt Genusperspektiv på annonsering, 
deltagande och mötesinteraktion vid samråd med allmänheten,1213 visar att det 

1210 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 57.
1211 Projektmålen formuleras under förstudien, se avsnitt 6.3.1 Jämställdhetsperspektiv 

under förstudien. 
1212 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 13.
1213 Faith-Ell m. fl., 2010.
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idag sker en snedrekrytering till samråden. Snedrekryteringen till samråden 
gäller förutom kön även ålder, utbildning och inkomst.1214 I rapporten kon-
stateras att äldre män var överrepresenterade på samråden, att deltagarna 
hade högre utbildning än genomsnittet och kom från ”högre inkomstlägen”, 
att flera av dem var pensionärer, samt att mötena dominerades av en bilburen 
population.1215 För en majoritet av dessa samråd saknades det möjligheter 
att ta sig till samrådet med kollektivtrafik på grund av valet av möteslo-
kal och tidpunkt på dygnet. Författarna poängterar att i inget av samråden 
som ingick i projektet belystes frågan om hur intressen från olika grupper 
hade tagits in i planeringen från början, det vill säga frågor av karaktären 
hur jämställdhet projekteras tidigt i planeringsprocessen och vilka kunska-
per planerarna har om genus och jämställdhet.1216 Däremot visar resultaten 
att projektledarna som ansvarade för vägprojekten hade olika förväntningar 
på kvinnor och män. Exempelvis förväntades inte kvinnor delta eller vara 
berörda och intresserade i samråden i samma utsträckning som män. I stu-
dien konstateras detta vara en utgångspunkt som är vanligt förekommande 
inom områden där kvinnor och män inte har samma utrymme. Vidare visar 
studien att färre kvinnor ställde frågor under samråden, men att kvinnor 
procentuellt sett ställde fler frågor än män. Andra skillnader som tas upp i 
rapporten är att kvinnor respektive män prioriterade olika frågor, till exem-
pel visade kvinnor större intresse för miljö- och trafikfrågor. Mark- och ägar-
frågor samt tekniska frågor om vägens utformning introducerades däremot 
oftare av män. Även sättet att framföra argument skiljer sig mellan kvinnor 
och män. Enligt författarna indikerar skillnaderna på ”[…] att kvinnor och 
män deltar på olika villkor såtillvida att de har olika resurser i form av erfa-
renheter och förkunskaper som de kan använda”.1217 
 I nämnda rapport föreslås att samrådsmötena utvecklas både avseende 
form och innehåll, till exempel genom att ordna möten med kvinnor och 
män i deras vardag, genom samråd på stora arbetsplatser och organisationer 
i lokalsamhället, genom samråd i bokbussen, i samband med teaterföreställ-
ningar, konserter eller idrottsevenemang.1218 Det konstateras att planerings-
frågor som är dåligt förankrade hos allmänhet och andra intressenter riskerar 

1214 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 100.
1215 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 99.
1216 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 102. Författarna är något försiktiga och menar att det inte 

är möjligt att generellt uttala sig i fråga om kvinnor och män driver olika intressen 
på samråden.

1217 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 96.
1218 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 99-102.
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att försena vägprojekt på grund av protester och överklaganden. Jag tolkar 
det som att författarna med ”förankring” inkluderar jämställdhetsfrågor och 
i med det argumenterar för att jämställdhet bör belysas tidigt. I rapporten 
dras slutsatsen att Trafikverket som myndighet i sin externa kommunikation 
inte kan frikopplas från den interna organisationen och de kunskaper och 
föreställningar som finns hos medarbetare inom myndigheten.1219 
 Det är oklart om resultaten från studierna går att generalisera på samråd 
vid planering av järnvägsprojekt. Enligt min bedömning torde de skillnader 
mellan kvinnor och män i samrådsprocesser vid vägprojekt som uppmärk-
sammats i rapporten inte skilja sig från vad som gäller vid järnvägsprojekt. 
Rapporten bekräftar, menar jag, att de könsskillnader som lyftes fram såväl i 
Jämits betänkande för tio år sedan som i propositionstexterna fortfarande rå-
der. Mot bakgrund av rapporten kan det tyckas förvånande att medarbetare 
på myndigheten (Trafikverket) inte tycks tillämpa myndighetens egenhän-
digt utformade vägledningsdokument i planeringsprocesser. 
 Det kan i sammanhanget nämnas att i Vägverket Handbok Vägutredning 
(Vägverket 2005:64) ges också förslag på olika metoder för samråd som syftar 
till att förutom markägare och boende, nå en bredare allmänhet. I handbo-
ken betonas exempelvis projektledarens ansvar att identifiera olika intres-
segrupper och vid behov forma representativa dialoggrupper. I dessa dialog-
grupper bedöms jämställdhetsperspektivet vara grundläggande. Emellertid 
bör det samtidigt påpekas att handboken i vissa avseenden bekräftar rådande 
föreställningar om kön, genom att kvinnor beskrivs som underordnade i för-
hållande till den grupp som inte uttryckligen nämns, det vill säga män. I 
handboken tycks man implicit utgå från mäns sätt att tala, vilket kvinnor 
uppfattas avvika från. Ett belysande exempel på detta är uttalandet nedan:

Både jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är grundläggan de. Det gäller 
att vara lyhörd för att finna och nå olika grupper så att utredningen får ta del 
av deras behov och synpunkter. Grupper som ofta har svårt att hörsammas är 
barn, ungdomar, funktionshindra de och äldre. Invandrare uppmärksammar 
inte alltid annonsering. Barnfamiljer och skiftarbetare kan ha svårt att komma 
till möten på kvällstid. Kvinnor upplever sig ofta ha svårt att komma till tals. 
Ett upprop på det första informationsmötet kan vara en hjälp och bli ett kom-
plement i processen att forma dialoggrupper. Det bör beaktas att det förutom 
de som ger sig till känna kan finnas andra som sitter inne med värdefulla 
synpunkter och åsikter [mina kursiveringar].1220 

1219 Faith-Ell m. fl., 2010, sid. 96-98.
1220 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning), sid. 68-69. 
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Vägverkets tolkning av bestämmelserna om samråd kan däremot inte utläsas 
i lagtexten. I väglagen föreskrivs samråd i samband med förstudien 14a §, 
och arbetsplanen 16 §. Enligt 27 § vägkungörelsen regleras endast det samråd 
som görs i samband med upprättande av arbetsplan, i vilken det ställs krav 
på ett sammanträde på platsen. 
 Mot bakgrund av rapporten från 2010 kan det konstateras att handboken 
inte förefaller ha fått någon praktisk betydelse. Enkelt uttryckt verkar den 
inte tillämpas i någon högre utsträckning i praktiken, till exempel vid val av 
metoder för att nå en så bred allmänhet som möjligt. De förståelser av målet 
om ett jämställt transportsystem som uttrycks i de transportpolitiska propo-
sitionstexterna, och som betonar dels vikten av en jämn representation, dels 
att kvinnor och män ges lika villkor avseende möjligheten att minimera geo-
grafiska avstånd och öka tillgänglighet till olika samhälleliga funktioner, kan 
alltså inte utläsas i de beskrivna syftena med samrådsbestämmelser. Utifrån 
dessa förståelser av målet kan konstateras att den rättsliga regleringen av sam-
rådsförfarandena inte direkt främjar målet, utan snarare befäster ojämställd-
heten. Genom att inte föreskriva att jämställdhetsperspektivet ska beaktas 
vid samråd menar jag även möjligheten för kvinnor och män att delta i sam-
hällslivet fråntas, i det här fallet att på lika villkor påverka planerings- och 
beslutsprocesser av infrastrukturprojekt. Här åsyftas det faktum att samråd 
förläggs på platser som inte kan nås med kollektivtrafik. Därigenom kan 
det konstateras att målet om ett jämställt transportsystem inte har fått det 
genomslag vad avser den rättsliga regleringen av samråd i planeringsprocesser 
som kan förväntas. 

6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive 
järnvägsplan 

Nedan kommer de bestämmelser som reglerar slutfasen i planförfarandet 
att behandlas, närmare bestämt (miljö)konsekvensbeskrivningar, samråd och 
generella krav på arbetsplan och järnvägsplan. I likhet med de föregående av-
snitten kommer diskrepansen mellan Vägverkets tolkning av lagstiftningen 
uttryckt i Vägverkets Handbok Arbetsplan och den rättsliga regleringen att 
uppmärksammas. 
 Under sista planeringstadiet arbetsplan och järnvägsplan ska, innan en 
väg eller järnväg byggs, en arbetsplan upprättas respektive järnvägsplan 
fastställas. Det uppställs ett flertal generella formkrav under slutfasen av 
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planeringen.1221 Arbetsplanen i vägprojekt är tänkt att ligga till grund för 
fastställelseprövningen. I väglagen och banlagen stadgas att arbetsplanen ska 
fastställas av Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen. Vid prövningen ska 
förutom dokumentationen från planeringsstadierna förstudie och vägutred-
ning ett flertal handlingar och dokument bifogas som underlag för Trafikver-
kets fastställelseprövning.1222 
 Vad avser kraven på miljökonsekvensbeskrivning, planer och planerings-
underlag hänvisar väglagen och banlagen till bestämmelserna i miljöbalkens 
sjätte kapitel. Detaljeringsgraden i en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning 
är avsevärt högre i en arbetsplan och järnvägsplan än i förstudien och väg- 
och järnvägsutredningen.1223 Vidare finns det bestämmelser om utställning, 
granskning och kungörelse av arbetsplan och järnvägsplan.1224 Bestämmel-

1221 Bland dessa hör att det av planen ska framgå den mark som behöver tas i anspråk 
samt ska den innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter som i öv-
rigt behövs för att genomföra projektet, enligt bestämmelserna i 15 § väglagen res-
pektive 2 kap. 8 § banlagen. 

1222 Vilka handlingar och dokument som utgör underlag för Trafikverkets fastställelse-
prövning framgår av bestämmelserna i 31-33 §§ vägkungörelse (1971:954). Det kan 
också nämnas att giltighetstiden för beslut om fastställelse av en arbetsplan respek-
tive järnvägsplan (18 § väglagen, 2 kap. 9 § banlagen) gäller i fem år från utgången 
av det år då beslutet fick laga kraft. För väg gäller att byggandet inom den tiden ska 
ha påbörjats och vägens sträckning i sin helhet vara tydligt utmärkt på den mark 
som tas i anspråk. Om så inte sker upphör beslutet att gälla enligt 18 § väglagen. 
Under förutsättning att det finns synnerliga skäl kan giltighetstiden för arbetsplan 
för väg förlängas. Ett sådant beslut får varje gång avse högst tre år. Se 18 § st. 3 väg-
lagen och vägkungörelsen (1971:954). Notera att giltighetstiden för en järnvägsplan 
som huvudregel inte kan förlängas, undantaget vad som stadgas enligt 2 kap. 10 § 
banlagen. 

1223 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 178 och 187. 
1224 Se 17 § väglagen och 2 kap. 7 § banlagen. I väglagen hänvisas det till 6 kap. 8 § 

MB. Undantag från kungörelse och granskning av förslaget till vägplan gäller om 
förslaget enbart gäller åtgärder som också har prövats eller ska prövas genom de-
taljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900), vilket innebär att kungörandet får 
samordnas med det kungörande som ska ske i detaljplaneärendet.. Det förutsätter 
att ändringen enligt 17a § väglagen inte kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan, eller någon annans fastighet eller del av fastighet behöver tas i anspråk eller 
en särskild rätt till en sådan fastighet behöver upphävas eller begränsas och åtgärden 
inte skriftligen medgetts av berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt. 
Därutöver anges ett generellt undantag från kungörelse av förslag till vägplan, vil-
ket gäller om förslaget enligt 17c § väglagen inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse, inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och saknar intresse 
för allmänheten. Notera att bestämmelsens utformning innebär att samtliga i para-
grafen angivna förutsättningar måste vara är uppfyllda. För järnväg se även 2 kap. 3 
§ banlagen. Paragrafen anger vad som ska redovisas i järnvägsplanen. 
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serna om arbetsplan i väglagen kompletteras med 26 § st. 1 vägkungörelsen, 
i vilken föreskrivs särskilda förhållanden som ska beaktas vid upprättande av 
en arbetsplan. Inga av de i paragrafen uppräknade förhållandena som hänsyn 
ska tas till i arbetsplanen inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. 
 Samråd ska ske med berörda fastighetsägare och myndigheter, samt andra 
som har ett väsentligt intresse i saken. Ett utökat samråd, som regleras i 6 kap. 
9 § andra stycket MB, anses inte behövas om detta skett vid upprättandet av 
miljökonsekvensbeskrivningen under vägutredningsskedet. Vid byggande av 
järnväg konstateras i förarbetena att det inte alltid finns behov av förnyade 
samrådsförfaranden avseende miljökonsekvensbeskrivningen, varför någon 
särskild bestämmelse inte behöver föras in i banlagen.1225 Däremot kan det 
enligt propositionen krävas att berörda länsstyrelser godkänner miljökon-
sekvensbeskrivningen innan den tas in i järnvägsplanen. I likhet med vad 
som gäller för vägar gäller att godkännandet ska ske före utställandet. Det 
understryks i propositionen att i samband med att en järnvägsplan fastställs 
finns en ”[…] lagstadgad skyldighet att beakta innehållet i miljökonsekvens-
beskrivningen och resultatet av samråd och yttranden”.1226 
 Beskrivningen ovan är tänkt att illustrera den tekniska karaktären i lag-
stiftningen avseende de formkrav som ställs under det sista planeringsstadiet. 
Genom en detaljreglering av processen antas arbetsplanen och järnvägspla-
nen säkerställa de hänsyn som ska tas, och de krav som ska uppfyllas vid 
byggande av väg respektive järnväg. Konsekvenser för jämställdheten lyfts 
inte fram som en viktig kunskap i lagarna. Det kan därför konstateras att 
den rättsliga regleringen av arbetsplan och järnvägsplan inte svarar mot de 
i transportpolitiska propositionerna uttryckta problemrepresentationerna 
”brist på en jämn representation”, ”brist på tillgänglighet på lika villkor” och 
”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”.1227 
 Vägverket har på samma sätt som för de föregående planeringstadierna 
utformat ett vägledningsdokument även för det sista planeringsstadiet. Detta 
benämns Vägverket Handbok Arbetsplan.1228 Ett av huvudsyftena med hand-

1225 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 187.
1226 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 187.
1227 Se kapitel 3.
1228 Handbok Arbetsplan beskrivs vara av rådgivande karaktär och utgöra stöd för de 

som ska genomföra och upprätta arbetsplaner. Målgruppen beskrivs, i likhet med 
för övriga handböcker, vara dels användare inom beställningsorganisationen som 
till exempel beställare, markförhandlare och projektledare, dels externa användare 
som arbetar som konsulter med framtagande av arbetsplaner. Vidare förutsätts 
handboken vara ett stöd för andra statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner 
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boken är enligt myndigheten ”[…] att förtydliga och förklara hanteringen 
av arbetsplaner så att den formella delen behandlas på ett riktigt sätt”.1229 

Parallellt med projekteringen pågår alltså arbetet med miljökonsekvensbe-
skrivningen, vilken i handboken uttrycks bidra med värdefull kunskap om 
landskapet och miljöförutsättningarna samt hur projektet kan anpassas och 
utformas.1230 I arbetet med arbetsplanen understryks att konsekvenserna av 
olika lösningar kontinuerligt beskrivs, och att det bör strävas efter en bred be-
skrivning där flera aspekter beskrivs och analyseras. Enligt Vägverket ska ”[k]
onsekvensanalyser […] bidra till lämplig utformning av vägprojektet”.1231 I 
handboken föreskrivs att konsekvenser för jämställdhet ska analyseras utifrån 
aspekterna trafikförändringar, tillgänglighet, transportkvalitet och trafikant-
upplevelser, trafiksäkerhet och trygghet samt övriga hälsoaspekter för trafi-
kanter. Det bör noteras att trygghetsaspekten lyfts fram även i samband med 
tillgänglighet. Nämnda aspekter beskrivs i punktform, men utvecklas inte 
närmare.1232 Även om det i handboken finns få direktiv avseende hur analy-
sen praktiskt ska utföras menar jag att de uttryckta ambitionerna i myndig-
hetens vägledningsdokument svarar mot de i propositionstexterna uttalade 
problemrepresentationerna, vilket kan jämföras med lagtexten. Här åsyftas 
särskilt betoningen på konsekvensanalyser i handboken om förstudie.1233 
 Slutligen bör i sammanhanget kravet på dokumentation under plane-
ringsstadierna kommenteras. Beroende på var i planeringsstadiet myndig-
heten befinner sig, framgår myndighetens skyldighet att dokumentera. 
Det innebär att kravet på skriftlig dokumentation uttryckligen framgår av 
bestämmelser i väglagen, banlagen och miljöbalken, där de senare reglerar 
dokumentationsskyldigheten avseende miljökonsekvensbeskrivningar och 
samråd.1234 Om innehållet i samrådsredogörelsen ska den enligt 14a § väg-
lagen redovisa hur samrådet genomförts, de synpunkter som framförts och 

och andra intressenter och samrådsparter som deltar i vägplaneringsprocessen. Väg-
verket 2010:01, (Handbok Arbetsplan), sid. 3. Jämför målgrupper för Vägverkets 
handbok om förstudie, se avsnitt 6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien, 
not 1178 och för målgrupp om vägutredning, se avsnitt 6.3.2 Jämställdhetsperspek-
tiv under vägutredning respektive järnvägsutredning, not 1202. 

1229 Vägverket 2010:01, (Handbok Arbetsplan), sid. 2. 
1230 Vägverket 2010:01, (Handbok Arbetsplan), sid. 45.
1231 Vägverket 2010:01, (Handbok Arbetsplan), sid. 46.
1232 Vägverket 2010:01, (Handbok Arbetsplan), sid. 46.
1233 Se avsnitt 6.3.1 Jämställdhetsperspektiv under förstudien. 
1234 Till exempel ska till förstudien bifogas bland annat resultatet av samrådet, i form av 

en så kallad samrådsredogörelse, se 14a § väglagen och 8 § VVFS. 
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hur inkomna synpunkter har behandlats.1235 I Vägverkets föreskrifter finns 
särskilda bestämmelser om redovisning av miljökonsekvensbeskrivningar 
och redovisningar av olika ställningstaganden, vilka till väsentliga delar är 
miljörelaterade.1236 Ovanstående innebär att det är möjligt att i efterhand 
undersöka planeringens praktik, det vill säga i vilken mån jämställdhetsfrå-
gorna beaktas vid byggande av väg och järnväg under planeringsstadierna.1237 

6.4 Tillsyn över sektorslagarna

I väglagen finns ett kapitel som handlar om ansvar, handräckning och över-
klaganden. Det kan konstateras att i väglagen finns inga bestämmelser som 
anger tillsyn av de olika planeringsstadierna, eller tillsyn av lagen i helhet.1238 
De regler som finns behandlar överklaganden av beslut av olika besluts-
instanser, samt straffbestämmelser vad avser den som uppsåtligen eller av 
oaktsamhet bryter mot ordningsföreskrifter och säkerhetsföreskrifter. Vidare 
medges Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten enligt väglagen vis-
sa befogenheter vid överträdelse av föreskrift eller förbud. Den bestämmelse 
som inte direkt faller under tillsyn men som i någon mening berör plane-
ringsstadierna är 75a § väglagen. Bestämmelsen föreskriver att Trafikverkets 
beslut i fråga om fastställelse av arbetsplan för väg får överklagas. Den krets 

1235 Observera att samrådet kan vara muntligt eller skriftligt. På Trafikverkets hemsida 
förordas dock att protokoll förs under mötet. Till förstudien ska även länsstyrelsens 
beslut bifogas, om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan. Under vägut-
redningen regleras samrådsredogörelsen i 22-30 §§ VVFS där den skriftliga doku-
mentationen är tänkt att utgöra underlag för kommande arbetsplan. Det gäller till 
exempel inbjudan och underrättelser vid samrådsinbjudan och utställelse, vägutred-
ning med godkänd MKB, inkomna yttranden, utlåtanden med kommentarer över 
inkomna yttranden, länsstyrelsens yttranden, väghållningsmyndighetens ställnings-
tagande om val av korridor och trafikteknisk standard och sändlista över vilka som 
har fått information om ställningstagandet om val av korridor och trafikteknisk 
standard. Vid upprättande av arbetsplanen framgår dokumentationsskyldigheten 
av 15-19 §§ väglagen.

1236 I Vägverkets föreskrifter 31-35 §§ VVFS framgår att ett flertal handlingar och doku-
ment ska redovisas.

1237 Såvitt jag vet har detta inte gjorts. 
1238 Det kan jämföras med plan- och bygglagen, se avsnitt 5.3.3 Tillsyn över plan- och 

bygglagstiftningen. 
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som enligt lagtexten ges möjlighet till överklagan är ideella föreningar eller 
annan juridisk person, som avses i 16 kap. 13 § MB.1239 
 I banlagens femte kapitel finns regler om överklagande. Vad som ovan be-
skrivits, att det saknas regler om tillsyn av planeringsstadierna, gäller även för 
banlagen. I likhet med väglagen regleras i nämnda kapitel överklaganden av 
beslut av olika beslutsinstanser. Intressant att notera är dock att de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna sedan januari 2012 har möjlighet att överklaga 
länsstyrelsens beslut.1240 
 Det förhållandet att bestämmelserna som reglerar planeringsstadierna vid 
byggande av väg och järnväg saknar ett uttalat jämställdhetsperspektiv och 
att det saknas tillsyn för efterlevnaden av dessa innebär att ingen tillsyn utö-
vas rörande brist på konsekvensanalyser som visar projektets konsekvenser 
för kvinnor och män, och/eller att arbetsformerna och genomförandet un-
der planeringsstadierna brister i jämställdhetshänseende. Detaljregleringen 
av planeringsstadierna antas som nämnts säkerställa de krav som ställs på 
planering av större infrastrukturprojekt, vilket enligt min tolkning delvis kan 
förklara avsaknaden av tillsynsbestämmelser. Att det saknas tillsynsbestäm-
melser fråntar som nämnts inte möjligheten att med stöd av miljöbalken 
ingripa mot väg- och järnvägsprojekt, då dessa verksamheter bedöms som 
miljöfarliga verksamheter. Avsaknaden av tillsynsregler avseende planerings-
stadierna betyder inte heller att myndigheten (Trafikverket) granskas och 
kontrolleras genom andra regelverk, till exempel hur myndigheten lever upp 
till de krav och mål som ställs på den verksamhet som bedrivs inom ramen 
för myndighetens ansvarsområde. I nästa kapitel 7 kommer regeringens styr-
ning av myndigheterna att undersökas närmare. 

1239 Bestämmelsen infördes i väglagen 2005, genom Århuskonventionen (Prop. 
2004/05:65), med syftet att ge de miljöorganisationer som har möjlighet att över-
klaga beslut och domar enligt miljöbalken rätt att överklaga Vägverkets föreskrifter 
i beslut i fråga om fastställelse av arbetsplan. I propositionen meddelas att med 
bestämmelsen genomförs artikel 9.2 i Århuskonventionen och artiklarna 3.7 och 4.4 i 
direktivet om allmänhetens deltagande. Motsvarande bestämmelse för järnvägsplan 
infördes samtidigt i banlagen, se 5 kap. 1a § banlagen. Se vidare Prop. 2004/05:65, 
sid. 136-137.

1240 Se 5 kap. 3 § banlagen. Motsvarande bestämmelse saknas i väglagen, vilket kan 
tyckas förvånande eftersom planeringen av kollektivtrafik på ett eller annat sätt är 
beroende av vägar och därmed påverkas av vägprojekt. 
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6.5 Sammanfattande kommentarer

I det följande kommer undersökningen om och hur ett jämställdhetsperspek-
tiv avspeglas i väglagen och banlagen att sammanfattas och kommenteras. 
Avsnittet är indelat på följande sätt: först återknyter jag, utifrån frågeställ-
ningen om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i sektorslagarna, till 
de generella krav som ställs på fysisk infrastrukturplanering. Därefter be-
handlas under en jämn representation krav på samråd i fysiska planerings-
processer. Därpå hanteras konsekvensanalyser, primärt under kunskap om 
kvinnors och mäns livsbetingelser men till viss del även under tillgänglighet för 
kvinnor och män. 
 Som framgått av kapitel 3 utpekas infrastrukturplaneringen vara ett av 
de viktigaste medlen för att uppnå ett jämställt transportsystem. Genom att 
större infrastrukturprojekt bedöms ge långsiktiga effekter på den framtida 
samhällsutvecklingen förutsätts kvinnors och mäns intressen och värdering-
ar komma till uttryck på lika villkor i planerings- och beslutsprocesser. Av 
genomgången har jag visat att den del av offentlig samhällsplanering som 
sker inom ramen för sektorslagarna är såsom planeringsstadier i fysiska in-
frastrukturplaneringar lagreglerade och följer en given struktur, det vill säga 
förstudie, vägutredning/järnvägsutredning och arbetsplan/järnvägsplan. I 
väglagen och banlagen uppställs krav på förfarandena under planeringsstadi-
erna, men också på form och innehåll i (dokumenten) förstudie, vägutred-
ning/järnvägsutredning och arbetsplan/järnvägsplan.
 De myndigheter som enligt sektorslagarna har det yttersta ansvaret för 
planering och projektering är Vägverket och Banverket.1241 Vidare har läns-
styrelsen en central roll i den fysiska infrastrukturplaneringen genom be-
stämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar i miljöbalken. Generellt kan 
det konstateras att undersökningen om man utgår ifrån att det genom förar-
beten är möjligt att utläsa om det transportpolitiska målet om ”ett jämställt 
transportsystem” omfattas av de uttryckta ändamålen med bestämmelserna 
som reglerar förstudie, vägutredning/järnvägsutredning och arbetsplan/järn-
vägsplan visar ett nedslående resultat. Det gäller även tillsynsbestämmelser-
na. Samma resultat påvisas när tolkningsmaterialet utvidgas till att omfatta 
även vägkungörelsen och Vägverkets föreskrifter, vilka som framgått betrak-
tas som konkretiseringar och förtydliganden av bestämmelserna i väglagen.

1241 Notera att det idag är Trafikverket. För en närmare redogörelse av de transportpoli-
tiska myndigheterna se kapitel 7. 
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 Sektorslagarna uppställer en rad generella krav på förfarandet vid byggan-
de av väg och järnväg. Bland dessa saknas krav på ett tydligt jämställdhets-
perspektiv i planeringsprocesserna. Som jag har visat gäller det till exempel 
den allmänna aktsamhetsregeln i både väglagen och banlagen. I aktsamhets-
kraven inryms inte jämställdhetsperspektivet. Det betyder att bedömningar, 
åtgärder och uppföljningar som ska vidtas för den händelse att ett projekt 
riskerar att medföra negativa konsekvenser för jämställdheten inte kommer 
att ske. Aktsamhet i sektorslagarnas mening handlar uteslutande om att pro-
jektets ändamål ska uppnås utan att medföra oskäliga kostnader, varmed 
”ändamålet” primärt sätts i relation till stads- och landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärden. 
 Ett annat generellt krav som har behandlats är stadgandet om att till-
börlig hänsyn ska tas till enskilda och allmänna intressen. Undersökningen 
visar att jämställdhet inte anses utgöra ett sådant allmänt intresse som avses 
i sektorslagarna. På ett individplan verkar sektorslagarna utgå från att ett in-
tresse i projektet primärt baseras på någon form av rättighetsinnehav. Denna 
utgångspunkt menar jag har påverkat utformningen av samrådsbestämmel-
serna. I samrådsbestämmelser märks detta främst genom att samråd förvän-
tas genomföras med den allmänhet som kan antas bli ”särskilt berörd”. Inte 
heller i motivuttalandena för såväl väglagen som banlagen går att utläsa jäm-
ställdhetsfrämjande syften för de bestämmelser som reglerar planprocesser. 
 De allmänna intressen som räknas upp i lagtexten saknar ett jämställd-
hetsperspektiv, till exempel trafiksäkerhet, trafikförsörjning, hälsoskydd, na-
turvård, kulturmiljö, miljöskydd och estetisk utformning. I förarbetstexterna 
framträder istället en strävan om att de intressen som räknas upp i lagtexten 
ska vara allmänt hållna. Ett tydligt exempel på detta är bland annat Bover-
kets uttalande om att exemplifieringar av allmänna intressen helt bör undvi-
kas i lagtexten, då sådana riskerar att uppfattas som viktigare än andra. Som 
visat hänvisar Boverket till plan- och bygglagstiftningen avseende ytterligare 
exemplifieringar av allmänna intressen. Förarbetsuttalanden ger här uttryck 
för dels sambandet mellan lagstiftningarna som reglerar fysisk planering, i 
det här fallet mellan plan- och bygglagen och banlagen, dels att regleringar 
av ett visst slag konsekvent tycks bedömas medföra rättsliga problem. Här 
åsyftas sådan lagstiftning som befaras ge avvägningssvårigheter genom att 
den antingen utpekar vissa intressen, eller att intressen i någon mening upp-
fattas som icke ”neutrala”. På vilken grund ”allmänna” intressen kan be-
traktas som just allmänna, och därmed uttryckligen bör/kan regleras, ägnas 
inte någon större uppmärksamhet i förarbetena. Jag menar att ståndpunkten 
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– att endast ”allmänna intressen” bör regleras explicit – kan ifrågasättas på 
samma grund. Den rättsliga regleringen av fysisk planering förefaller enligt 
min uppfattning utgå från ett normativt ideal om likhetsideologi och köns-
neutralitet i lagstiftningen.1242 I vardagligt språkbruk utgår intresse(n) från 
ett tänkt subjekt, emedan begreppet ”allmänna intressen” representerar nå-
got mänskligt allmängiltigt och även det förutsätter subjekt. Enkelt uttryckt 
menar jag att begreppet ”allmänna intressen” är en rättslig konstruktion, 
som i grunden präglas av föreställningar, ställningstaganden och inte minst 
värderingar. Det som uppfattas möjligt och lämpligt att lagstifta om och/
eller att utgå från rådande förhållanden är inte en neutral ståndpunkt, utan 
ifrågasätts inom ramen för genusrättsvetenskapen. 
 Vad avser sambandet mellan lagarna har det tidigare framgått att fysisk 
infrastrukturplanering enligt sektorslagarna i princip inte får stå i strid med 
den kommunala planeringen av mark- och vattenområden, och därmed de 
hänsyn som tagits till allmänna intressen enligt plan- och bygglagen.1243 Det 
förhållandet hänför sig till det faktum att jämställdhet inte bedöms vara ett 
allmänt intresse som hänsyn ska tas till enligt plan- och bygglagens bestäm-
melser. Det finns därmed en överhängande risk för att jämställdhetsperspek-
tivet inte (tidigare) har beaktats i den kommunala planeringen. Beträffande 
Boverkets uttalande menar jag att hänvisningen i förarbetstexten – om att 
exemplifieringar av allmänna intressen kan hämtas från plan- och bygglagens 
andra kapitel – inte kommer att påverka den fysiska infrastrukturplanering-
en i en jämställdhetsfrämjande riktning. 
 De i propositionstexterna1244 uttryckta förståelserna av målet ”ett jämställt 
transportsystem” har inte gett några rättsliga avtryck i form av generella krav 
på planeringsprocessen vid större infrastrukturprojekt. De avtryck som syns 
är i Vägverkets handböcker, som inte är rättsligt bindande för de som berörs. 
Nedan behandlas hur sektorslagarna svarar mot problemrepresentationerna 
under de olika planeringsstadierna vid byggande av väg och järnväg. 

1242 Se PBL-kommitténs uttalande avseende de allmänna intressena i plan- och byggla-
gen, under Tillgänglighet kopplat till ”livsmiljö” i avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgäng-
lighet på lika villkor. 

1243 Se avsnitt 5.3.4 Sammanfattande kommentarer, not 1057. 
1244 Här åsyftas undersökningen i kapitel 3, utifrån frågan hur ett jämställt transportsys-

tem omtalas och förstås i propositionstexterna. 
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En jämn representation mellan kvinnor och män
Som framgått betonas i de transportpolitiska propositionerna vikten av att 
kvinnors och mäns intressen och värderingar kommer till uttryck på lika vill-
kor vid planerings- och beslutsprocesser som rör transporter och infrastruk-
tur. En grundläggande förutsättning för att så sker anses vara en jämn re-
presentation mellan kvinnor och män. Undersökningen av samrådsbestäm-
melser under förstudien visar att jämställdhet som ett viktigt perspektiv att ta 
hänsyn till vid byggande av väg och järnvägar varken uttrycks i lagtext eller 
i förarbeten. Det gäller även bestämmelser i vägkungörelsen och Vägverkets 
föreskrifter vilka syftar till att närmare konkretisera och förtydliga väglagen. 
Samma resultat kan noteras när det gäller miljöbalkens bestämmelser om 
samråd, till vilka både väglagen och banlagen hänvisar. 
 Som framgått visar studier där samrådsprocesser analyserats utifrån ett 
genusperspektiv att tillämpningen av samrådsbestämmelserna på myndig-
hetsnivå istället motverkar det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem. Att samråden förläggs på platser som förutsätter tillgång till 
bil menar jag kan antas försvåra kvinnors och mäns faktiska möjligheter att 
på lika villkor delta och utöva sin medborgliga delaktighet i beslut som rör 
transportsystemets utformning,1245 tillkomst och förvaltning. Den empiriska 
forskningen visar också att det sker en snedrekrytering till samråden. Till-
lämpningen understödjer inte en jämn representation mellan kvinnor och 
män. Den homogena sammansättningen kan istället riskera att gynna ett 
visst (färdmedels)perspektiv. 
 I Vägverket Handbok Vägutredning1246 lyfts visserligen jämställdhetsper-
spektivet fram som en viktig förutsättning i arbetet med att identifiera olika 
intressegrupper under planeringsprocessen. På det sätt kvinnor beskrivs som 
underordnade framträder enligt min mening föreställningar om kön, och 
en tydlig manlig norm i frågor om transportsystemet. I handboken förstås 
kvinnor ha andra behov och synpunkter än män, samtidigt som kvinnor 
uppfattas avvika från mäns sätt att tala och därigenom behöver stödjas sär-
skilt genom bland annat ett upprop på samråden. Det tycks vara mot denna 
bakgrund kvinnor anses bör få komma till tals i så kallade dialoggrupper. Jag 

1245 I avsnitt 3.4.2.1 Problem i Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem 
berördes att det i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transport-
system förstås att kvinnor utgör en grupp som ofta saknar körkort och tillgång till 
bil, där strukturella samhällsförändringar anses försvåra kvinnors möjligheter till 
arbetspendling. 

1246 Vägverket 2005:64 (Handbok Vägutredning).
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menar att samrådsbestämmelser, vars uttalade syften är att i ett tidigt skede 
dels klarlägga förutsättningarna för den fortsatta planeringen där problem, 
behov och förväntningar belyses, dels utifrån ett allmändemokratiskt per-
spektiv främja medborgerlig delaktighet, borde vara en given plats för jäm-
ställdhet. En sådan reglering hade varit förenlig med transportpolitikens mål 
”ett jämställt transportsystem”, vilket bland annat understryker vikten av en 
jämn representation, till exempel i olika besluts- och beredningsgrupper.1247 
På så sätt hade jämställdhetsfrågorna förts in i ett tidigt skede i den fysiska 
infrastrukturplaneringen, som en viktig planeringsförutsättning, vilken för-
djupas i de efterföljande planeringsskedena. Följaktligen kan det konstateras 
att nuvarande reglering inte svarar mot den uttryckta problemrepresentatio-
nen ”brist på en jämn representation”. 

Kunskapsunderlag om kvinnors och mäns livsbetingelser 
Som redogjorts för i kapitel 3 understryks i propositionstexterna vikten av 
konsekvensanalyser vid planerings- och beslutsprocesser som rör transporter 
och infrastruktur. Det är mot denna förståelse av målet ”ett jämställt trans-
portsystem” som bestämmelser om konsekvensanalyser i den fysiska infra-
strukturplaneringen kommer att belysas och kommenteras nedan. 
 Undersökningen visar att sektorslagarna uteslutande reglerar projektets 
konsekvenser för miljön (MKB). Behovet av andra konsekvensanalyser har 
överlåtits till myndigheterna att bedöma, vilket framgår av allmänt hållna 
formuleringar så som ”i förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta 
planeringen klarläggas” och under vägutredning/järnvägsutredning ”de upp-
gifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ”. Med 
tanke på att ökad kunskap anses vara en viktig förutsättning för att uppnå 
målet om ett jämställt transportsystem hade det kunnat förväntas en särskild 
reglering i denna fråga, till exempel att sociala konsekvensanalyser ska redo-
visas. Nuvarande reglering visar istället att jämställdhet inte har bedömts till-
räckligt angeläget att reglera särskilt i den fysiska infrastrukturplaneringen. 
 I Vägverkets handledningsdokument framgår däremot att under förstudi-
en ingår dels att göra en probleminventering, formulera och beskriva proble-
men, dels att utifrån dessa formulera mål för projektet som sedermera följs 
upp och ”åtgärdas” under efterföljande planeringsstadier. Som Svensson på-

1247 I kapitel 8, fördjupas utifrån avhandlingens teoriram diskussionen om samrådsbe-
stämmelser som en del av en regleringsmodell för rättslig styrning. 
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pekar har rätten en normativ och en normerande funktion.1248 Vid problem-
formulering krävs, menar Svensson, att både kvinnors och mäns erfarenheter 
tas som utgångspunkt. På så sätt kan rätten användas som ett redskap och 
inte uppställas som ett hinder för att reglera på ett visst sätt eller rätta till 
något som upplevs som ett problem.1249 Svensson understryker att ”[d]et är 
här inte fråga om att vad som helst och hur som helst skall kunna bli lag”.1250 
Synsättet innebär att utgå från de värden som finns uttryckta i grundlag och 
internationella konventioner, i betydelsen att fundera över vilka hinder det 
finns för att uppnå övergripande värden och eventuella kollisioner mellan 
olika värden. På motsvarande sätt menar jag det är möjligt att ställa krav på 
planeringsprocesser både avseende form och innehåll. Krav kan även stäl-
las på att både kvinnors och mäns livsbetingelser tas som utgångspunkt vid 
större infrastrukturprojekt, exempelvis i fråga om vad som definieras som 
allmänna intressen, samt att projektets konsekvenser för jämställdheten blir 
tillräckligt belysta under hela planeringsprocessen. 
 En sådan reglering skulle inte endast svara mot problemrepresentationen 
”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”, utan tillsammans 
med annat kunskapsunderlag även ge besked om anläggningen uppfyller de 
grundläggande kraven, att vägen behövs. Genom en helhetssyn på offentlig 
samhällsplanering är det möjligt att bedöma om de offentliga medlen bör 
och eller kan investeras på annat sätt som är mer förenliga med övergripande 
samhällsmål och samtidigt tillgodoser de syften som ska uppnås. Det gäller 
främst vägtransportnätet och de negativa konsekvenser som förknippas med 
bilismen, där bilismen i många avseenden anses vara ett ohållbart transport-
system.1251 Bilpendlandet mellan bostad och arbetsplats har setts ”[…] som 
en av de faktorer som bidrar till försvagandet av det civila samhället – och 
därmed till en urholkad demokrati [tecken i original]”.1252 Bilpendlandet 
som en tidskrävande aktivitet riskerar att reducera samhällsengagemang-
et.1253 Mot denna bakgrund kan syftena med samrådsbestämmelser vid byg-
gande av vägar ses som sätt att uppväga urholkningen av demokratin, eller 
så kan byggande av väg i en mer negativ mening ses som ett sätt att försvaga 

1248 Om rättens normativa och normerande funktion se teoriavsnitt 2.1.1.1 Vardagslivs-
perspektiv i en rättslig kontext. 

1249 Svensson, 1997, sid. 340 ff. 
1250 Svensson, 1997, sid. 340. 
1251 Falkemark, 2006, sid. 11.
1252 Falkemark, 2006, sid. 11.
1253 Enligt synsättet beräknas varje extra tiominutersperiod i daglig pendling minska 

samhällsengagemanget med 10 %, Falkemark, 2006, sid. 11-12.
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samhället. En sådan förklaring ligger nära till hands när studier om samråds-
processer visar att flertalet äldre män dominerar samråden. Troligtvis är detta 
inte tanken, men tydligt är i vart fall att lagstiftningens åsyftade verkan inte 
tycks effektueras i praktiken. 
 Enligt miljöbalken ställs krav på MKB som tar upp en verksamhets in-
verkan på miljö, hälsa och hushållning med resurser. Sektorslagarna hänvisar 
till dessa bestämmelser. Miljöbalkens definition av hälsa inrymmer inte krav 
på en reflektion kring jämställdhet. I detta avseende svarar sektorslagarna 
inte mot problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”. Som framgått utgår begreppet ”hälsa” i miljöbalken från 
”en medicinsk eller hygienisk bedömning”, samt att det för ingripanden med 
stöd av balkens regler förutsätter en yttre störning, det vill säga en använd-
ning av egendom som innebär en ”olägenhet för människors hälsa”. Denna 
omständighet, att miljöbalken saknar ett tydligt jämställdhetsperspektiv i be-
stämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar, påpekade Jämit redan vid 
införandet av målet om ett jämställt transportsystem. Trots detta har någon 
sådan ändring inte skett. 
 Det ovan beskrivna bör sättas i relation till länsstyrelsens godkännande av 
miljökonsekvensbeskrivningen i vägbyggnadsprojekt. Som jag tidigare be-
rört anses miljökonsekvensbeskrivningen utgöra ett tillräckligt underlag för 
en samlad bedömning av den planerade verksamheten samt att länsstyrelsens 
godkännande av densamma uppfyller kravet på ”godtagbar kvalitet”, vilket 
jag menar kan ifrågasättas. Om begreppet ”hälsa” i miljöbalken utgår från en 
”medicinsk eller hygienisk bedömning” innebär ett genusperspektiv inom 
medicin ”[…] att vara med veten om kvinnors och mäns olika livsvillkor […] 
och vilken betydelse dessa kan få för hälsan”.1254 Vidare innebär ett genus-
perspektiv inom medicinen enligt Anne Hammarström ”[…] att ställa frågor 
om hur relationerna mel lan kvinnor och män i samhället påverkar kvinnors 
och mäns liv och hälsa”.1255 Huruvida ett planerat väg- eller järnvägsprojekt 
riskerar att medföra en olägenhet för människors hälsa menar jag kan mot 
denna bakgrund inte studeras isolerat från kön. En miljökonsekvensbeskriv-
ning som inte tar hänsyn till jämställdhet riskerar på så sätt att osynliggöra 
den kunskap som visar det planerade projektets konsekvenser för kvinnors 
och mäns liksom flickors och pojkars hälsa. För att främja målet om ett jäm-
ställt transportsystem skulle ett krav i sektorslagarna på att miljökonsekvens-
beskrivningen även tar hänsyn till jämställdheten kunna ses som en del av 

1254 Hammarström, 2005, sid. 18. 
1255 Hammarström, 2005, sid. 18. 
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en jämställdhetskonsekvensutredning (JKB), som beskrivits i kapitel 5. Det 
kan jämföras med konsekvenser för barn till följd av vägprojekt, vilka har 
belysts i flera rapporter och studier i Vägverkets regi.1256 Förutom BKB be-
tonas i Vägverket Handbok Vägutredning vikten av olika konsekvensanalyser 
som kunskapsunderlag för bedömning och beslut i vägprojekt. Som framgått 
ges i dokumentet flera exempel på hur och när det transportpolitiska målet 
om ett jämställt transportsystem kan genomföras och tillämpas under väg-
utredningen. Min undersökning visar att nuvarande reglering av den fysiska 
infrastrukturplaneringen inte svarar mot problemrepresentationen ”brist på 
kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”. 

Tillgänglighet för kvinnor och män
Undersökningen av sektorslagarna visar att det inte finns regler som specifikt 
behandlar tillgänglighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv vid byggande av 
väg och järnväg. Den regel som ligger närmast till hands är bestämmelsen i 
10 § väglagen.1257 Som framgått är såväl ifrågavarande som övriga bestäm-
melser i sektorslagarna allmänt hållna och i förarbetstexterna kan inte jäm-
ställdhet utläsas i de uttryckta syftena med bestämmelserna. 
 Som jag har visat betonas däremot i Vägverkets Handbok Vägutredning att 
konsekvensanalyser har stor betydelse som kunskapsunderlag för beslut och 
för att uppnå de transportpolitiska målen. Särskilt ska konsekvenserna för 
kollektivtrafiken belysas inom ramen för tillgänglighetsfrågor. Konsekven-
ser för jämställdheten till följd av vägprojekt uttrycks handla om bland an-
nat tillgänglighet, trygghet och transportkvalitet. Vägledningsdokumenten 
visar enligt min mening att Vägverket av allt att döma har utgått från de 
transportpolitiska målen som tolkningsram för lagstiftningen, men att detta 
inte märks i föreskrifterna. Ett problem med detta ”tillvägagångssätt” är att 
vägledningsdokumenten inte är rättsligt bindande. Genom att Vägverket 
med lagstöd får meddela bindande normer (föreskrifter) skall de enligt ett 
traditionellt juridiskt synsätt beaktas som auktoritetsskäl,1258 till skillnad från 
vägledningsdokumenten. Att föreskrifterna ”skall beaktas som auktoritets-

1256 Se avsnitt 5.4.4 Sammanfattande kommentarer och not 1105 avseende barnkonsek-
vensanalyser (BKB), samt vägledningsdokument avseende form och innehåll för 
hur konsekvenser (av infrastrukturprojekt) för barn kan analyseras. 

1257 Vad som avses med uttrycket ”behövs för allmän samfärdsel” och ”synnerlig be-
tydelse” framgår av kommentaren till 1943 års lag om allmänna vägar. Se avsnitt 
6.3 Jämställdhetsperspektiv i planeringsstadier för fysisk planering av det offentliga 
rummet, not 1145. 

1258 Peczenik, 1995, sid. 215. 
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skäl” innebär, enligt Peczenik, att den ifrågavarande rättskällan ska åtlydas 
och endast kan sättas ur spel om andra rättskällor eller juridiska motskäl 
väger tyngre.1259 Med stöd av föreskriftsrätten hade det varit möjligt att lyfta 
in jämställdhetsperspektivet i föreskrifterna, avseende närmare krav på för-
studien, vägutredning och arbetsplan. Även om Vägverkets vägledningsdo-
kument saknar uttryckligt stöd i lagtext och förarbeten samt att de inte är 
rättsligt bindande menar jag att de trots allt hade kunnat få stor praktisk 
betydelse för genomförande av målet ”ett jämställt transportsystem”, förut-
satt att de uppfattas som handlingsdirigerande. Emellertid visar empiriska 
studier på motsatsen,1260 att samrådsprocesser inte främjar målet, utan av-
seende form och innehåll snarare befäster ojämställdheten i betydelsen inte 
främjar kvinnors och mäns möjligheter att på lika villkor få tillgänglighet till 
olika samhälleliga funktioner. Detta menar jag kan förklaras med att väg-
ledningsdokumenten inte är rättsligt bindande och därmed kan förbises i 
planeringsprocesser. Utifrån frågeställningen om och hur ett jämställdhets-
perspektiv avspeglas i sektorslagarna, och då med fokus på hur lagarna svarar 
mot problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika villkor”, kan det 
konstateras att svaret blir negativt. 

6.6 Jämställdhetsperspektiv enligt den nya ordningen 
från och med den 1 januari 2013: En sammanhållen 
process för fysisk planering av transportinfrastruktur

Som nämndes i kapitlets inledande avsnitt föreslogs genom propositionen 
Planeringssystem för transportinfrastruktur1261 att den fysiska planeringen av 
transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess i stället för 
en process i flera steg. Framtida infrastrukturprojekt och deras planering ska 
ske inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Lagändring-

1259 Jag tolkar Peczenik som att han med ”juridisk argumentation” utgår från en tänkt 
domstolssituation där olika rättskällor åberopas, vilka har mer eller mindre tyngd 
i rättslig mening. I denna mening saknar det betydelse då en sådan situation inte 
är för handen. Med andra ord är föreskrifterna enligt synsättet bindande och ska 
åtlydas av dem de riktar sig mot. 

1260 Den empiriska forskningen behandlades under avsnitt 6.3.2 Jämställdhetsperspek-
tiv under vägutredning respektive järnvägsutredning. 

1261 Prop. 2011/12:118.
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arna i bland annat väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg, miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900) trädde i 
kraft den 1 januari 2013. Min avsikt är inte att göra en grundlig undersökning 
av ändringarna i de lagar som berörs, utan att mer översiktligt beskriva de 
bakomliggande syftena till lagändringarna, och om jämställdhet uppmärk-
sammas i en sammanhållen fysisk planeringsprocess. Intresset riktas här mot 
om jämställdhetsperspektivet försvagats eller förstärkts i förhållande till den 
gamla ordningen. 
 Redan i gällande proposition Mål för framtidens resor och transporter1262 
från 2009 aviserades att en parlamentarisk kommitté skulle tillsättas med 
uppgift att se över planeringsprocesser och lagstiftning för fysisk planering 
av infrastrukturanläggningar och markanvändning. Kommittén, som antog 
namnet Transportinfrastrukturkommittén, överlämnade i september 2010 sitt 
betänkande Effektivare planering av järnvägar och vägar.1263 Utifrån utred-
ningen kan huvudkritiken mot nuvarande planeringsstadier vid fysisk plane-
ring av infrastrukturanläggningar sammanfattas bestå i att samspelet mellan 
lagar som rör infrastrukturprojekt anses fungera dåligt,1264 att regelkomplexet 
är svåröverskådligt samt att det finns omotiverade skillnader mellan systemen. 
Vidare anses det ske dubbelprövningar som kan medföra en osäkerhet om 
vad som gäller, samt att den parallella hanteringen och överklagandemöjlig-
heterna i olika lagsystem innebär att planeringsprocessen blir oförutsägbar. I 
utredningen påpekas att det inom ramen för den så kallade fyrstegsprinci-
pen1265 saknas en tydlig koppling mellan å ena sidan om det finns ett behov 
av att genomföra ett järnvägs- eller vägprojekt, å andra sidan behovet för 
Trafikverket att säkra en ekonomisk finansiering av de projekt som man pla-
nerar för. Ett centralt problem med tidigare planeringsstadier anses vara att 
planeringsprocessen bedöms ta alltför lång tid och kosta pengar.1266 I utred-

1262 Prop. 2008/09:93.
1263 SOU 2010:57. 
1264 SOU 2010:57, sid. 92-96. 
1265 SOU 2010:57, sid. 93. Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i trans-

portsystemet ska prövas stegvis, det vill säga att i en inledande studie genomförs 
trafikslagsövergripande och förutsättningslösa analyser och prioriteringar av förslag 
till åtgärder, där syftet är att komma fram till lösningar av ett transportproblem som 
inte nödvändigtvis endast handlar om väg- och järnvägsprojekt. Det bör påpekas 
att principen sedan ett tiotal år tillbaka har tillämpats vid infrastrukturprojekt, se 
Prop. 2011/12:118, sid. 49. Se närmare om analysstegen enligt fyrstegsprincipen i 
betänkandet av Transportinfrastrukturkommittén, SOU 2010:57, sid. 127 och Prop. 
2011/12:118, sid. 50 och sid. 89-91. 

1266 SOU 2010:57, sid. 94 och sid. 109. 
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ningen påpekas att processen för ett komplicerat projekt kan ta 10-12 år mot 
en kostnad på en miljard kronor om året. Det är mot denna bakgrund som 
de nya lagändringarna införts, vilka innebär en sammanhållen planerings-
process för fysisk planering av transportinfrastruktur. 
 Samma motiv för lagändringar som anfördes i Transportinfrastrukturkom-
mitténs betänkande förekommer i den proposition som följde på betänkandet 
Planeringssystem för transportinfrastruktur (Prop. 20011/12:118). I propositio-
nen föreslås förenklade förfaranden på flera områden i planeringssystemet. 
Utgångspunkter för ändringarna är att planeringen av transportinfrastruktu-
ren behöver kunna uppfylla flera olika syften, samt att den ska vara flexibel i 
betydelsen kunna anpassas till samhällets utveckling och därigenom närings-
livets och medborgarnas transportbehov. I propositionen nämns flera ex-
empel på faktorer som ställer krav på transportsystemets anpassningsförmå-
ga.1267 Bland annat ska transportsystemet underlätta arbetsresor för att bättre 
tillgodose utbud och efterfrågan på arbetskraft, samt utbud och behov av 
utbildning, service och omsorg. Vidare ställer miljön, EU-rättsliga regler och 
globaliseringen inom produktion och handel krav på transportsystemet.1268 
I propositionen hänvisas det till forskare som menar att markanvändning 
och bebyggelseutveckling sällan är koordinerade med den fysiska infrastruk-
turplaneringen, samt att samspelet mellan den kommunala planeringen och 
infrastrukturplaneringen kan utvecklas. Nyckeln anses enligt forskarna vara 
krav på dels planeringsprocessen, dels på former för ”(med)finansiering”.1269 
I propositionen tolkas och bemöts kritiken på följande sätt: 

Ett nytt planeringssystem för transportsystemet skulle kunna underlätta 
förutsättningarna att öka samspel och synergieffekter mellan den fram-
tida bebyggelseutvecklingen och åtgärder i transportsystemet, minska tra-
fikens miljöpåverkan, öka investeringstakten samt förkorta ledtiderna i 
planeringsprocesserna.1270

I uttalandet och genomgående i propositionen menar jag finns en tydlig strä-
van efter en enkelt uttryckt snabbare planeringsprocess, samtidigt som det 
understryks att detta inte får inverka menligt på allmänhetens möjligheter 
att medverka i hela planeringsprocessen eller ur miljösynpunkt. 

1267 Prop. 2011/12:118, sid. 47. 
1268 Prop. 2011/12:118, sid. 51 ff. 
1269 Prop. 2011/12:118, sid. 63. 
1270 Prop. 2011/12:118, sid. 63. 
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 Det framgår tydligt att transportsystemets roll syftar till att nå andra pri-
mära mål i samhället.1271 Trots att det talas om behovet av en samlad syn 
på transportsystemet och en samordning mellan infrastukturplanering och 
annan samhällsplanering och insatser inom andra områden, nämns inte 
jämställdhet.1272 När det talas om ”reella möjligheter till inflytande” utgår 
diskussionen från att politiker, experter, medborgare, näringsliv och andra 
aktörer på olika nivåer ska ges ”tillräcklig information”.1273 Detta görs emel-
lertid utan ett explicit könsperspektiv. Tydligt framgår dock att dagens reg-
lering av planeringsstadierna anses vara ineffektiv i betydelsen tidskrävande 
och kostsam. 
 Den formella fysiska planeringen föreslås vara oförändrad, det vill säga att 
den bör föregås av förberedande, förutsättningslösa och trafikslagsövergri-
pande analyser med tillämpning av fyrstegsprincipen.1274 Planeringsstadierna 
ersätts med en sammanhållen planeringsprocess, vilken innebär att framtida 
infrastrukturåtgärder kommer att bli föremål för sammanlagt tre beslut inom 
ramen för den ekonomiska planeringen, det vill säga innan Trafikverket kan 
fatta beslut om byggstart. Att det sker inom ramen för den ekonomiska pla-
neringen baseras på uppfattningen om att finansieringen ska vara klar innan 
byggstart, genom att regeringen lämnar förslag till framtida infrastruktur-
projekt i budgetpropositionen samt ger årliga anslag via regleringsbrev till 
Trafikverket. Förenklat innebär den årliga nationella planeringsprocessen att 
regeringen tar beslut om projekt som planeras för byggstart år 4-6, och beslut 
om projekt som ligger närmare i tid, det vill säga planeras för byggstart år 1-3. 
Däremellan lämnar regeringen i budgetpropositionen förslag till anslagsni-
våer för projekt med byggstart år 2-4. Som jag förstår kommer planering av 
infrastrukturprojekt att följa ett rullande ekonomisk tidsschema som anpas-
sats till budgetplanering och årliga regleringsbrev.1275 Trafikverket kommer 
fortsatt ha det övergripande ansvaret för infrastrukturprojekt. 
 Det demokratiska perspektivet i form av tidiga och fortlöpande samråds-
förfaranden samt dokumentation av samrådsaktiviteter under hela den sam-

1271 Prop. 2011/12:118, sid. 61. 
1272 Prop. 2011/12:118, sid. 61 och sid. 65.
1273 Prop. 2011/12:118, sid. 65. 
1274 Prop. 2011/12:118, sid. 89.
1275 Se den årliga nationella planeringsprocessen i tabell 6.1 i Prop. 2011/12:118, sid. 80. 

Det bör även påpekas att även om planeringsstadierna slopas behålls begreppet 
”järnvägsplan”, samtidigt som ”arbetsplan” ersätts med ”vägplan”. Det innebär att 
prövning av ärenden enligt väglagen (1971:948) ska resultera i att Trafikverket fast-
ställer en vägplan. Se Prop. 2011/12:118, sid. 7 och sid. 91. 
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manhållna processen understryks vara fortsatt central, men också samverkan 
i en mer allmän mening.1276 Även kommunala översiktsplaner anses utgöra 
en viktig del av underlaget, och då redan vid de förberedande studierna som 
föregår den fysiska planeringsprocessen enligt bestämmelser i väglagen och 
banlagen.1277 Ändringarna antas innebära att den kommun som på ett aktivt 
sätt använder sig av översiktsplaneinstrumentet kan skapa förutsättningar för 
planering och utbyggnad av vägar och järnvägar som är väl samordnade med 
kommunens fysiska planering.1278 
 Enligt min uppfattning är det svårt att med bestämdhet uttala sig om den 
nya ordningen kommer att förstärka eller försvaga jämställdhetsperspektivet 
i framtida planeringsprocesser. Min bedömning är dock att jämställdhets-
perspektivet inte kommer att uppmärksammas i någon större utsträckning 
än hittills. Antagandet baseras på dels att det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem inte nämns i förarbetena, dels att jämställdhet 
inte uppmärksammas i beskrivningar av problembilden avseende de tidigare 
planeringsstadierna, vilka den nya regleringen avser att förändra. 
 Av propositionen framgår även att några remissinstanser har efterfrågat 
en starkare koppling till de transportpolitiska målen.1279 Med andra ord sak-
nas det en reflektion kring kvinnor och män i planeringen av större infra-
strukturprojekt. Enligt min uppfattning är det märkligt att konsekvenserna 
för jämställdheten inte har analyserats närmare vid beslut om omfattande 
förändringar av besluts- och planeringsprocesser, eftersom planering av in-
frastrukturprojekt innebär stora strukturförändringar i samhället som på-
verkar kvinnor och män i deras vardag. Utifrån jämställdhetspolitiken utgör 
frågan om vad som rättsligt regleras i planeringsprocesser för infrastruktur 
en tydlig fråga om makt. Regleringen kan innebära möjligheter för kvin-
nor och män att lättare kunna forma samhällets strukturer och sina egna 
liv, men också göra det avsevärt svårare. I detta avseende menar jag det är 
viktigt att inte endast analysera vilka konsekvenser den rättsliga regleringen 
av planeringsprocesser av infrastrukturprojekt kan få för kvinnors och mäns 
möjligheter att utöva inflytande i dessa processer, utan även vad som bör 
regleras. Det som står att finna i förarbetsmaterialet är endast ett antagande 
av Transportinfrastrukturkommittén, att en ökad samordning och samverkan 
kommer att innebära att den fysiska planeringsprocessen blir ”enklare och 

1276 Prop. 2011/12:118, sid. 94-97. 
1277 Prop. 2011/12:118, sid. 97. 
1278 Prop. 2011/12:118, sid. 98. 
1279 Prop. 2011/12:118. sid. 66. 
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lättare att överblicka”,1280 vilket kommittén menar bör bidra till att generellt 
öka intresset för och engagemanget i den fysiska planeringen. Med kommit-
téns ord kan detta ”[f ]örhoppningsvis […] leda till att grupper, exempelvis 
kvinnor, som i dag sällan deltar i planeringsprocessen kommer till tals i större 
utsträckning”.1281 Uttalandet ger närmast intrycket av en föreställning om att 
kvinnor har en sämre förmåga än män att förstå ”komplicerade” processer 
och frågor. Genom att processen blir ”enklare och lättare att överblicka” an-
tas enligt Transportinfrastrukturkommittén att även kvinnor i framtiden kom-
mer att förstå, och på så sätt också kan delta i framtida planeringsprocesser. 
Såväl frågan om rättens ”jämställdhetsinnehåll” som ett tydligt krav på ett 
jämställdhetsperspektiv i den rättsliga regleringen av fysisk infrastrukturpla-
nering, det vill säga från idé via planering till beslut och tillämpning,1282 
verkar av allt att döma skjutas på framtiden. 

1280 SOU 2010:57, sid. 253 och sid. 266. 
1281 SOU 2010:57, sid. 253. Samma uttalande finns på sid. 266 i utredningen. Att kvin-

nor konstateras ha svårt för att komma till tals uttalas som nämnts också i Vägver-
kets Handbok Vägutredning, vilket jag tidigare berört, se avsnitt 6.3.2 Jämställd-
hetsperspektiv under vägutredning respektive järnvägsutredning och not 1220. 

1282 Jämför Svensson, 2003, sid. 254. 
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7. Styrning av myndigheter

7.1 Inledning

Jag kommer i detta kapitel att övergå till att undersöka den rättsliga regle-
ringen av de samhälleliga institutionerna som har skapats för att effektuera 
de transportpolitiska målen. Analysen tar sin utgångspunkt i frågeställningen 
om och hur ett jämställdhetsperspektiv1283 avspeglas i det rättsliga regelverket 
med vilket regeringen styr myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket 
och Trafikanalys. I likhet med de föregående områdena motiveras undersök-
ningen av att organisering och styrning av myndigheter lyfts fram som ett 
av de viktigaste medlen för att uppnå målet om ett jämställt transportsys-
tem.1284 Styrningen av de nyinrättade transportmyndigheterna är intressant 
att studera närmare eftersom den poängteras utgå från de transportpolitiska 
målen, och är anpassad efter de olika myndigheternas verksamheter.1285 Mot 
denna bakgrund kan den rättsliga regleringen av myndigheterna förväntas 
svara mot problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation”, 
”brist på tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor 
och män i olika avseenden”.1286 
 Detta kapitel skiljer sig från de föregående kapitlen (4-6) i materialhänse-
ende. Myndigheter styrs inte huvudsakligen genom lag utan främst genom 
förordningar och regleringsbrev. Styrdokument kommer här att användas så 
som en sammanfattande beteckning för de rättsliga dokument som används 
i styrningen. Av ovanstående skäl måste jag delvis frångå den struktur som 
använts i de föregående kapitlen. 

1283 En närmare beskrivning av vad som inkluderas i jämställdhetsperspektiv behandla-
des i kapitlet om kollektivtrafiken, se avsnitt 4.1 Inledning samt not 716. 

1284 Prop. 2008/09:93, sid. 59 ff. 
1285 Se citat i propositionen Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93) 

avseende styrningen av myndigheterna, avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpoli-
tiska propositionerna och målet om ett jämställt transportsystem. 

1286 Se analys av propositionstexterna i kapitel 3, det vill säga propositionerna Infrastruk-
tur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter 
(Prop. 2005/06:160) och Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93). 
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 Förenklat kan styrning av myndigheter beskrivas syfta till att påverka 
myndigheterna att handla på ett visst sätt1287. Det kan ske genom tving-

1287 SOU 2007:75, sid. 55. Jag utgår från betänkandet av Styrutredningen från 2007, och 
avser med styrning ”[…] att den styrdas agerande skall stämma med den styrandes 
direktiv, önskemål och förväntningar”, se SOU 2007:75, sid. 55. Samtidigt vill jag 
påpeka att det finns en mängd olika beskrivningar och sätt att kategorisera styr-
ning av myndigheter. För att nämna några avser finansiell styrning de delar av den 
ekonomiska styrningen som är inriktade på resursanvändningen i verksamheten, 
medan resultatstyrning avser de delar av den ekonomiska styrningen som är inrik-
tade på de prestationer och effekter som blir resultatet av verksamheten, ESV, 2010, 
sid. 68. 
 Andra frekvent förekommande begrepp är ”målstyrning” och ”budgetstyrning”, 
se Wittbom, 2009, sid. 37. Ett jämställdhetsperspektiv på budgetstyrning motsvaras 
närmast av ”gender budgeting” enligt Beijing Declaration and Platform for Action, 
enligt vilkens slutdokument från FN:s Kvinnokommission 1995 förpliktigar värl-
dens länder, däribland Sverige, att införa ett jämställdhetsperspektiv i de offentliga 
budgetarna.
 Styrning kan även betraktas ur ett statsvetenskapligt perspektiv, till exempel uti-
från begreppen ”kön i styrandet” och ”styrande av kön”. Begreppen är hämtade från 
statsvetenskapen och studier om samhällsstyrning (governance). Det förstnämnda 
fallet, ”kön i styrandet”, handlar om maktstrukturer i själva politikskapandet. Vilka 
grupper tillåts vara med, hur fastställs den politiska dagordningen och prioritering-
arna, vem har problemformuleringsmakten eller tolkningsföreträde, vilka frågor 
och intressen hanteras och värderas? Den senare, ”styrande av kön”, återfinns i den 
politik som på olika sätt upprätthåller eller skapar föreställningar om manligt och 
kvinnligt, som fördelar materiella och symboliska resurser mellan kvinnor och män 
och tillåter eller förhindrar en politisering av könsrelationerna på samhällsnivå, se 
Hedlund, 2009, sid. 83-106. 
 Så som jag förstår begreppen är det exempelvis möjligt att betrakta samrådsreg-
lerna i den rättsliga regleringen utifrån begreppet ”kön i styrandet”. Beroende på 
vilken reglering det rör sig om anges ibland krav på obligatoriska samrådsparter. 
Genom att i lagstiftningen lyfta fram vissa ”aktörer” som obligatoriska samråds-
parter regleras olika maktförhållanden, och på så sätt även maktförhållanden mel-
lan könen. På samma sätt kan man analysera bestämmelserna som rör ledningen 
i instruktionerna till myndigheterna, det vill säga om det finns bestämmelser som 
syftar till att förändra maktstrukturer på myndighetsnivå genom att reglera om en 
jämn könsrepresentation i ledningen (styrelserna), till exempel genom kvotering 
eller positiv särbehandling. Begreppet ”styrande av kön” kan användas för att belysa 
om rätten (lagar och lagrum) syftar till att förändra föreställningar om manligt och 
kvinnligt som på olika sätt upprätthålls eller skapas i rätten och på olika nivåer 
påverkar, till exempel fördelningen av materiella resurser mellan kvinnor och män, 
och därigenom tillåter eller hindrar möjligheterna för att uppnå jämställdhet. Ex-
empelvis kan man betrakta de skatterättsliga reglerna för avdrag för resor till och 
från arbetet utifrån ”styrande av kön”. Beroende på vilket färdmedel som används 
för dessa resor kan man påverka fördelningen av resurser på individnivå mellan 
könen. 
 På samma sätt kan man belysa till exempel föräldraförsäkringen utifrån de båda 
begreppen ”styrande av kön” och ”kön i styrandet”. Föräldraförsäkringen menar jag 
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ande krav i form av påbud eller förbud, men även genom att ekonomiska 
resurser tilldelas på grundval av vissa prestationer. Tillsammans ställer styr-
dokumenten krav på processer, prestationer och samhälleliga effekter. De 
styrdokument som undersöks i detta kapitel utgörs av myndighetsförord-
ningen (2007:515) och förordningar som styr myndighetens interna proces-
ser, samt särskilda instruktioner för myndigheten och regleringsbrev. I figur 
9 (se omstående sida) åskådliggörs de styrdokument som här är föremål för 
undersökningen. 
 Som framgått i metodavsnittet undersöks denna frågeställning med hjälp 
av en genusrättsvetenskaplig metodram, så som den har beskrivits i avsnitt 
2.2.2, där det centrala i metodramen är teleologisk lagtolkning. Det innebär 
att analysen görs med hjälp av förordningsmotiv. 
 Kapitlet kommer att utformas enligt följande disposition: i närmast föl-
jande avsnitt 7.2 följer en allmän del där jag presenterar myndigheterna och 
den rättsliga styrningen av dessa, samt kortfattat redogör för dess koppling 
till det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. Då det 
material som undersöks i detta kapitel skiljer sig markant från de övriga 
undersökningskapitlen kommer jag i avsnitt 7.3 ge en allmän presentation 
av styrdokumenten och deras funktion i den rättsliga styrningen.1288 Det 
utgör även skäl för att i avsnitt 7.4 närmare redogöra för tolkningsunderla-

är särskilt intressant att belysa utifrån de båda begreppen. Ett vanligt förekomman-
de argument mot en icke överlåtbar individualiserad föräldraförsäkring är att fråga 
om föräldraledighet anses vara en familjeangelägenhet som bäst avgörs på individ-
nivå. Utifrån begreppet ”kön i styrandet”, som syftar till en förändring av makt-
strukturer, samt med vetskap om att kvinnor i förhållande till män står för en större 
del av uttag av föräldraledighet innebär det att dagens lagstiftning egentligen är 
utformad utifrån ”styrande av kön” som upprätthåller föreställningar om kvinnligt 
och manligt, som i sin tur påverkar fördelningen av resurser på individnivå på lång 
sikt, till exempel i form av lägre pensioner för kvinnor. På samhällsnivå innebär det 
att kvinnor i förhållande till män har till exempel sämre löneutveckling. Samtidigt 
är det med utgångspunkt från argumentet ett problem att lagstiftningen ger sken 
av en jämn maktstruktur mellan könen, ”kön i styrandet”, när det gäller frågan om 
föräldraledighet. Här åsyftas de överläggningar som sker vid ”köksbordet” mellan 
föräldrar, vilka konsekvent tycks resultera i att kvinnor ”förefaller” vilja vara föräld-
ralediga i större utsträckning än män. Vad jag menar är att dagens lagstiftning syftar 
till att föräldrar själva ska avgöra i denna fråga, det vill säga ”kön i styrandet”, men 
är utformad utifrån ”styrande av kön” i det att den upprätthåller föreställningar 
om kvinnligt och manligt, som i sin tur på olika sätt hindrar jämställdhet på olika 
områden i livet. Det jag vill peka på är att beroende på vilket sammanhang eller 
vetenskaplig disciplin som används, ges begreppet styrning olika innebörd.

1288 Med funktion avses ”direkt” och ”indirekt” styrning, vilket behandlas under avsnitt 
7.3 Allmänt om styrdokumenten och deras funktion. 
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get som används vid analys av styrdokumenten. I de nästföljande avsnitten 
7.4.1–7.4.3 undersöks de styrdokument som är kopplade till direkt styrning 
av myndigheterna. Dessa består av myndighetsförordningen (2007:515), 
myndigheternas instruktioner respektive regleringsbrev. Därefter undersöks 
i avsnitt 7.4.4–7.4.4.1 den indirekta styrningen, det vill säga de styrdoku-
ment med vilka regeringen styr ledningens ansvar för verksamheten. Dessa 
styrdokument utgörs av internrevisionsförordningen (2006:1228) och för-
ordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.1289 Under avsnitt 7.5 
behandlas tillsyn och kontroll av att myndigheten fullgör sina åtaganden en-
ligt styrdokumenten. Undersökningen avslutas med sammanfattande kom-
mentarer under avsnitt 7.6. 

7.2 Allmänt om myndigheterna, den rättsliga 
styrningen och dess koppling till målet om ett jämställt 
transportsystem

Som framgått sätts det stor tilltro till statliga myndigheters förmåga att 
genomföra de transportpolitiska målen. I nuvarande proposition Mål för 
framtidens resor och transporter poängteras att styrningen utgår från trans-
portpolitikens mål. Förutom organisering och rättslig styrning fastslås som 
bekant jämställdhetsintegrering vara den strategi för att utveckla jämställd-
hetsarbetet inom transportområdet, vilken fokuserar på genomförande och 
resultat. Det innebär att arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle. Därutöver ska 
myndigheterna jämställdhetsintegrera sin verksamhet för att uppnå de ge-
nerella jämställdhetspolitiska målen.1290 Således innebär strategin enligt 

1289 Som nämndes under avsnittet 2.3 Textmaterial och urval kopplas förordningen 
(2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag till internrevisionsförordningen 
(2006:1228) och förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, se ESV 
2009:38, Handledning intern styrning och kontroll Ett stöd vid myndigheternas 
tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll . Jag kommer hänvisa 
till förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag, men vill återi-
gen påpeka att den inte undersöks inom ramen för denna studie. 

1290 Notera att kravet på jämställdhetsintegrering syftar till att uppnå både målet om ett 
jämställt transportsystem och de generella jämställdhetspolitiska målen. Strategin 
gäller således för båda politikområdena. För en närmare beskrivning av de jäm-
ställdhetspolitiska målen och innebörden av jämställdhetsintegrering enligt jäm-
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första ledet att uppnå ett jämställt transportsystem, och enligt andra ledet 
att åstadkomma jämställdhet på olika delområden med syftet att uppnå 
jämställdhetspolitikens övergripande mål, kvinnors och mäns lika makt att 
forma samhället och sitt eget liv. Tydligt är att myndigheter utifrån såväl 
lagstiftning som transportpolitiska och jämställdhetspolitiska propositioner 
förväntas att arbeta med jämställdhetsfrågor. Det är mot denna bakgrund 
jämställdhetsperspektivet kan förväntas avspeglas i den rättsliga styrningen 
av transportmyndigheterna.
 Transportområdet har under den senaste tioårsperioden genomgått 
omfattande förändringar både vad avser målstrukturen och myndighets-
strukturen.1291 De nya myndigheterna på transportområdet utgörs av 
Transportstyrelsen,1292 som inrättades den 1 januari 2009, samt myndighe-
terna Trafikverket och Trafikanalys som båda inrättades den 1 april 2010.1293 
I samband med detta avvecklades Banverket, Vägverket och Statens institut 
för kommunikationsanalys (SIKA). De nya myndigheterna ansvarar tillsam-
mans med Luftfartsverket (LFV) och Sjöfartsverket för transporter till sjöss, 
på väg, med flyg eller järnväg. Vidare överfördes Rikstrafikens verksamhet till 
Trafikverket den 1 januari 2011.1294 
 Som redan nämnts baseras den nya myndighetsstrukturen på de trans-
portpolitiska mål för transportpolitiken och den målstruktur som infördes 
2009.1295 En utgångspunkt för inrättandet av nya transportmyndigheter var 
att de ska arbeta utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv.1296 En allmänt 
rådande syn på statlig förvaltning var vid tidpunkten att organisering av den 
statliga förvaltningen anses vara ett viktigt styrinstrument, och utifrån syn-
sättet ansågs det finnas ett behov av att effektivisera statlig förvaltning och 

ställdhetspolitiska propositioner, se avsnitt 1.6 Ojämställdhet i transportsystemet 
– ett hinder för att uppnå den generella jämställdhetspolitiken. 

1291 Se även Svedberg, 2011. 
1292 Dir. 2007:105.
1293 Se Dir. 2009:76; Dir. 2009:75. 
1294 Rikstrafikens huvuduppgifter var dels att genom trafikavtal lösa tillgänglighetsbris-

ter över hela landet (flyg, tåg, båt, buss), dels att utveckla och samordna kollektiv 
persontrafik i hela landet. 

1295 I propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt 
(Prop. 2008/09:35) redovisar regeringen sina förslag på inriktning av åtgärder i 
transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021, som sedermera följdes av propo-
sitionen Mål för framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93), i vilken en ny 
målstruktur föreslogs på transportområdet, med syftet att skapa en tydligare mål-
struktur som är enklare att tolka och tillämpa. Prop. 2008/09:93, sid. 2 och sid. 7. 

1296 Se Dir. 2009:76; Dir. 2009:75; Dir. 2007:105.
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verksamhet.1297 Målet för svensk statsförvaltning är att den ska vara rätts-
säker, effektiv och medborgarorienterad. Enligt det synsätt som fastslogs i 
direktivet Översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation1298 
uppnås detta främst genom en utveckling av den ekonomiska styrningen 
samt genom ledning och organisering av statlig förvaltning.1299 Det är mot 
denna bakgrund den rättsliga styrningen av de nya transportmyndigheterna 
Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys1300 ska ses. De nya trans-
portmyndigheterna har enligt ovanstående beskrivning inrättats med syftet 
att effektuera de transportpolitiska målen. 

7.3 Allmänt om styrdokumenten och deras funktion

Regeringens styrning syftar som nämnts till att påverka myndigheterna att 
handla på ett visst sätt. Utöver de generella regelverken1301 som anger myn-
digheternas befogenheter och skyldigheter sker detta genom olika styrdoku-

1297 Utöver de direktiv som nämnts i föregående not 1296 har nedanstående två direktiv 
haft stor betydelse vid utformningen av de nya transportmyndigheterna och det 
regelverk som omgärdar de nya myndigheterna. Dir. 2008:90, Översyn av myndig-
heter och verksamheter inom transportområdet. Genom direktivet tillsattes en särskild 
utredare med uppdrag att kartlägga och analysera vissa verksamheter och funktioner 
hos myndigheterna inom transportsektorn, huvudsakligen inom Vägverkets, Ban-
verkets, Sjöfartsverkets, Luftfartsverkets, Luftfartsstyrelsens, Rikstrafikens, Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA), Affärsverket Statens järnvägar (ASJ) 
och Rederinämndens ansvarsområden inom transportområdet. Utredningen antog 
namnet Trafikverksutredningen. I uppdraget ingick att föreslå åtgärder som bidrar 
till utvecklade beställarfunktioner hos myndigheterna som syftar till en bättre fung-
erande anläggningsmarknad och högre effektivitet. Därutöver skulle utredaren uti-
från sin analys föreslå lösningar, organisatoriska eller andra, som krävs för att bäst 
uppnå riksdagens och regeringens mål för transportpolitiken. Utöver denna har 
utformningen av de nya transportmyndigheterna utgått från det synsätt på statsför-
valtning som uttrycktes i Dir. 2006:123, Översyn av den statliga förvaltningens uppgif-
ter och organisation. I det senare direktivet omfattades alla statliga myndigheter som 
lyder under regeringen i översynen. 

1298 Dir. 2006:123.
1299 Denna målsättning för statsförvaltningen utgick från det tidigare kommittédirekti-

vet Översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation (Dir. 2006:123).
1300 Om inget annat anges avses i den fortsatta framställningen med ”myndigheter(na)” 

dessa tre transportmyndigheter. 
1301 För att nämna några har myndigheterna en skyldighet att följa till exempel diskri-

mineringslag (2008:567), förvaltningslag (1986:223), lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling med flera. 
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ment. I syfte att underlätta förståelsen för den fortsatta framställningen äg-
nas detta avsnitt åt att redogöra för styrdokumentens funktion och inbördes 
förhållanden. De styrdokument som undersöks beskrivs ha olika funktioner 
och räckvidd. Materialet kommer att undersökas enligt indelningen i direkt 
styrning respektive indirekt styrning. 
 De styrdokument som faller under direkt styrning omfattar i första hand 
årliga regleringsbrev med krav på återrapportering, myndighetsspecifika 
instruktioner samt den generella myndighetsförordningen.1302 Vad beträf-
far regleringsbrevet består denna dels av en verksamhetsdel som bland an-
nat anger regeringens uppdrag och mål för myndighetens verksamhet samt 
krav på återrapportering, dels av en finansieringsdel som anger de finansiella 
förutsättningarna för myndigheten. Regleringsbrevet har betydelse för myn-
dighetens egen verksamhetsplanering, eftersom denna tar sin utgångspunkt i 
regeringens ambitioner så som de kommer till uttryck i regleringsbrevet.1303 
Den huvudsakliga skillnaden mellan instruktion och regleringsbrev är att 
den senare gäller för ett visst budgetår och anger vid behov mer kortsik-
tiga prioriteringar för myndighetens verksamhet, till skillnad från instruk-
tionerna som gäller tills de ändras och anger myndighetens grundläggande 
uppgifter. 
 Den indirekta styrningen omfattar de styrdokument som primärt syftar 
till att reglera myndighetens interna processer, för vilka myndighetens led-
ning1304 eller styrelse med egen beslutskompetens ansvarar för. Dessa utgörs 
av tre centrala förordningar: myndighetsförordningen (2007:515), internre-
visionsförordningen (2006:1228) och förordningen (2007:603) om intern 
styrning och kontroll. Dessa förordningar anger ramen för myndighetens 
interna styrning och kontroll,1305 vilka kopplar specifikt till 3 § myndighets-
förordningen. I nämnda bestämmelse stadgas ledningens ansvar:

1302 Med generell menas att förordningen gäller för alla myndigheter som lyder under 
regeringen. 

1303 Verksamhetsplaneringen, för vilken myndighetschefen ansvarar, har en nära kopp-
ling till myndighetens budgetarbete eftersom den utifrån de ekonomiska ramarna 
styr vilken ambitionsnivå det är möjligt att ha i verksamheten. 

1304 Myndigheters ledningsformer anges i 2 § myndighetsförordning (2007:515). En 
myndighet kan ledas av en myndighetschef (enrådighetsmyndighet), en styrelse el-
ler en nämnd (nämndmyndighet). 

1305 Det bör påpekas att frågor rörande internrevision som är relevanta för svenska myn-
digheter har utformats utifrån internationella riktlinjer. Exempelvis har förordning-
en (2007:603) om intern styrning och kontroll, som trädde i kraft 1 januari 2008, 
utformats med utgångspunkt från det internationella ramverket inom området, 
vilket utvecklades 1992 av the Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
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”Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall 
se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser 
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på 
ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 
statens medel.1306

Bestämmelsen i myndighetsförordningen innebär att myndighetens interna 
processer ska syfta till att uppnå vad som åligger den enligt lag. Förordning-
arna som styr myndighetens interna styrning och kontroll anger således de 
krav som ställs på processerna. Formkraven syftar till och antas säkerställa att 
verksamheten ”bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser 
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen”. 
 Den första förordningen myndighetsförordningen är generell till sin 
karaktär. Det betyder att i den mån en lag eller en förordning innehåller 
bestämmelser som medför en normkollision med allmänna bestämmelser 
i myndighetsförordningen, eller på annat sätt är oförenlig(a), har de före-
träde framför de allmänna bestämmelserna, vilket följer av principen om 
att speciallagstiftning har företräde framför allmän lagstiftning.1307 Den an-
dra förordningen, internrevisionsförordningen (2006:1228), ska tillämpas av 
förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen 
föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning, eller 
beslutar särskilt om.1308 Den tredje förordningen är förordningen (2007:603) 

Commission (COSO). Förordningen utgör en kodifiering, då intern och externre-
visorerna i den svenska statsförvaltningen redan innan förordningen trädde i kraft 
tillämpat COSO-modellen vid granskning av myndigheternas interna styrning och 
kontroll, se Ds. 2006:15, sid. 8. Den viktigaste av internationella organisationer som 
reglerar frågor om internrevision är IIA (The Institute of Internal Auditors), som 
bildades 1941 och är en världsomspännande organisation för internrevisorer. I juni 
1999 beslutades en ny definition av internrevision och en uppsättning normer för 
professionen. Bland dessa hör de obligatoriska Standards for the Professional Practice 
of Internal Auditing (Standards) och Code of Ethics. De obligatoriska Standards och 
Code of Ethics beskrivs motsvara begreppen ”god revisionssed” och ”god revisors-
sed”, se vidare SOU 2003:93, sid. 30 ff. Nämnda dokument kommer däremot inte 
att beaktas i undersökningen. 

1306 3 § myndighetsförordningen (2007:515). 
1307 Den princip som åsyftas är Lex specialis derogat legi generali. Se även Peczenik, 1995, 

sid. 280 ff. om rättskällornas inbördes prioritetsordning, principer vid normkolli-
sion och om lagreglers oförenlighet, eller vad som enligt Strömholm kallas traditio-
nella rättstillämpningsmaximer, se Strömholm, 1996, sid. 464. I myndighetsförord-
ningen framgår principen av den inledande bestämmelsen 1 §. 

1308 Se 19 § i respektive instruktioner för Transportsstyrelsen, förordningen (2008:1300) 
med instruktion för Transportstyrelsen, samt för Trafikverket, förordningen 
(2007:1026) med instruktion för Trafikverket, där det anges att internrevisions-
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om intern styrning och kontroll.1309 Denna förordning äger tillämplighet 
för de myndigheter som har skyldighet att följa internrevisionsförordningen. 

7.4 Tolkning och tolkningsunderlag i styrdokument 

I kapitlets inledande avsnitt antyddes att styrdokument skiljer sig från annan 
traditionell lagstiftning, vilket jag menar motiverar en mer utförlig redovis-
ning av tolkningsunderlaget. Jag ska nedan ge en beskrivning av tolknings-
underlaget i innevarande kapitel.
 I likhet med lagar är förordningar många gånger så allmänt formulerade 
att det kräver tolkning för att utröna ändamålen med bestämmelserna. Tolk-
ningsunderlaget har inte begränsats till endast förordningsmotiv, till exempel 
används betänkandet Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning 
av Styrutredningen.1310 Betänkandet utgör den senaste i raden av utredningar 
där styrningen av statsförvaltningen varit föremål för närmare analyser och 
överväganden.1311 Som rättsligt material är utredningen inte kopplad till nå-
got specifikt styrdokument som studeras, utan används i syfte att förstå den 
rättsliga styrningen av statsförvaltningen. Den utgör en rättskälla som jag 

förordningen (2006:1228) ska tillämpas. I samma bestämmelse föreskrivs att myn-
digheten även ska tillämpa personalföreträdarförordning (1987:1101). Den senare 
förordningen gäller även för Trafikanalys enligt 16 § förordningen (2010:186) med 
instruktion för Trafikanalys. Den förordning, som rör personalfrågor, behandlas 
inte i denna studie. 

1309 Förutom dessa förordningar, som tillsammans reglerar myndighetens interna styr-
ning och kontroll, finns krav på myndigheten i ytterligare två förordningar, bland 
annat krav på att myndigheterna ska upprätta en riskanalys. Dessa är förordningen 
(1995:1300) om myndigheters riskhantering och förordning 2006:942 om krisb-
redskap och höjd beredskap. Dessa kommer dock inte att beröras ytterligare ef-
tersom förordning om krisberedskap och höjd beredskap utgår från förmågan att 
upprätthålla verksamhet i en krissituation. De risker som enligt förordningen ska 
identifieras och vilka skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet 
faller utanför undersökningens syfte, då dessa främst inriktas på vad som enligt 
skadeståndsrättsliga och försäkringsrättsliga regler avses med till exempel ”skada” 
och ”förlust”. 

1310 SOU 2007:75.
1311 SOU 2007:75. Se även Dir. 2006:30. Regeringen beslutade den 8 juni 2006 att 

tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utvärdera styrformen resultatstyrning. 
Utredningen antog namnet Styrutredningen. Genom Dir. 2007:75 förlängdes ut-
redningstiden, där resultatet enligt uppdraget skulle ha redovisats senast den 28 
september 2007, till senast den 1 november 2007. 
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menar bör beaktas av auktoritetsskäl genom att den ger besked om principer 
och värderingar avseende myndighetsstyrning.1312 
 Avseende den direkta styrningen tolkas myndighetsförordningen med 
hjälp av betänkandet Från verksförordning till myndighetsförordning.1313 Vi-
dare betraktas propositioner, utredningar och direktiv1314 vara en viktig källa 
för tolkning av bestämmelserna i instruktionen. Dessa studeras utifrån en 
förutsättning om att de innehåller information om syftena med de (nya) 
myndigheternas funktion och uppgifter, vilket kan tänkas prägla bestäm-
melserna i de enskilda instruktionerna för respektive myndighet. Vad avser 
myndigheternas regleringsbrev har jag utgått från de beskrivna syftena med 
varje uppdrag och krav på återrapportering. 
 I sammanhanget vill jag påpeka att det ibland hänvisas till myndigheter-
nas årsredovisningar. Dessa är inte föremål för undersökningen och har på 
så sätt inget självständigt värde. Däremot speglar de enligt min uppfattning 
myndighetens tolkning och efterlevnad av de förordningar som styr ledning-
ens ansvar för den interna styrningen och kontrollen. På så sätt kompletteras 
bilden av den rättsliga styrningen av myndigheterna. 
 För analys av de styrdokument som faller inom den indirekta styrningen, 
det vill säga de förordningar som reglerar ledningens ansvar för intern styr-
ning och kontroll, används i första hand förordningsmotiv, om sådana finns. 
Därutöver används som tolkningsunderlag propositioner, utredningar, myn-
dighetsrapporter och Ekonomistyrningsverkets handledningsdokument.1315 
Slutligen kommer empiriskt material att användas, där styrning mot jäm-
ställdhetsmål inom tidigare Banverket och Vägverket har analyserats samt 
forskningsrapporter.1316 I de följande avsnitten 7.4.1–7.4.4.1 kommer ovan 
beskrivna styrdokument att undersökas utifrån frågeställningen om och hur 
ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i styrdokumenten. 

1312 Se avsnitt 2.2.2 Metod för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument.
1313 SOU 2004:23. I betänkandet framgår de bakomliggande syftena och motiven med 

den nya myndighetsförordningen. I den meningen fyller betänkandet samma funk-
tion som sedvanliga förarbeten till lag. 

1314 Här avses de direktiv som behandlades under avsnitt 7.2 Allmänt om myndighe-
terna, den rättsliga styrningen och dess koppling till målet om ett jämställt trans-
portsystem, och i samma avsnitt not 1296 och not 1297. 

1315 Ekonomistyrningsverkets handledningsdokumentet gäller även övriga myndigheter 
som omfattas av myndighetsförordningens (2007:515) generella krav på att säker-
ställa att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande.

1316 De forskningsrapporter som här åsyftas är de som utarbetats på uppdrag av Natio-
nella sekretariatet för genusforskning inom ramen för regeringsuppdraget Program för 
jämställdhetsintegrering i staten. 
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7.4.1 Jämställdhetsperspektiv i myndighetsförordningen

Generella krav på statliga myndigheter regleras som framgått i myndighets-
förordningen.1317 Bestämmelserna i förordningen kompletterar på så sätt den 
enskilda instruktionen till myndigheten och det årliga regleringsbrevet. I un-
dersökningen fokuseras det primärt på de bestämmelser som reglerar myn-
dighetens ledning och dess ansvar. Av myndighetsförordningens bestäm-
melser framgår den grundstruktur som ska gälla för alla myndigheter i den 
statliga statsförvaltningen, förutsatt att inget annat särskilt föreskrivs i in-
struktionen. På så sätt menar jag den belyser vilka generella krav som ställs på 
statliga förvaltningsmyndigheter i allmänhet och på ledningen i synnerhet. 
 I förordningstexten ställs inga uttryckliga krav på jämställdhetsarbete i 
den statliga förvaltningen, till exempel att ledningen i statliga förvaltnings-
myndigheter ska ha en jämn representation mellan kvinnor och män. Syftes-
beskrivningar om jämställdhet kan inte heller utläsas i förordningsmotiven. 
En reglering om skyldigheten för staten som arbetsgivare att främja en jämn 
representation finns däremot i diskrimineringslagen (2008:567). Till detta 
återkommer jag längre fram. 
 Regleringen i myndighetsförordningen ställer krav på ledningen i statliga 
förvaltningsmyndigheter att besluta om en arbetsordning (4 § p. 1). Däremot 
överlåts det till myndighetens ledning att i arbetsordningen närmare besluta 
om myndighetens organisation, arbetsfördelning mellan styrelse och myn-
dighetschef, delegering av beslutanderätt inom myndigheten, handläggning 
av ärenden och formerna i övrigt (4 § p. 2). Enligt samma bestämmelse ska 
myndighetens ledning också besluta om en verksamhetsplan (4 § p. 3) samt 
ansvara för att det vid myndighetens finns en intern styrning och kontroll. 
 I den här kontexten kan det nämnas att det generella kravet på statli-
ga förvaltningsmyndigheters jämställdhetsarbete har tagits bort i samband 
med att den nya myndighetsförordningen ersatte tidigare verksförordning 
(1995:1322). Enligt verksförordningen formulerades att myndighetschefen 
skall förutom att bedriva verksamheten författningsenligt och effektivt, bland 
annat beakta jämställdheten mellan kvinnor och män.1318 I förordningsmo-
tiven till myndighetsförordningen förs en diskussion om var olika krav på 
myndigheterna bör ställas.1319 Det konstateras att regeringens styrning av 
myndigheterna innefattar en mängd krav. De krav som är specifika för myn-

1317 Om inget annat särskilt anges avses här myndighetsförordning (2007:515).
1318 7 § verksförordning (1995:1322). 
1319 SOU 2004:23. 
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dighetens ansvarsområde föreslås även fortsättningsvis regleras i myndighe-
ternas instruktioner, regleringsbrev eller genom särskilda regeringsbeslut. 
Andra krav som gäller för samtliga statliga förvaltningsmyndigheter beskrivs 
som generella krav. I utredningen indelas dessa i förvaltningspolitiska eller 
sektorsövergripande krav.1320 

 De sektorsövergripande kraven kännetecknas av att de utgår från ett poli-
tikområde men även riktas mot verksamheter inom andra sektorer. I utred-
ningen exemplifieras sådana krav med jämställdhet.1321 Ett problem ansågs 
vid tidpunkten vara att verksförordningen ger uttryck för både förvaltnings-
politiska och sektorsövergripande krav, vilket var något man ville ändra på. 
I betänkandet föreslås att myndighetsförordningen i första hand ska reglera 
förvaltningspolitiska krav så som ”[…] organisation, ansvarsfrågor, formalia 
kring beslut samt andra frågor av förvaltningspolitisk karaktär”.1322 Andra 
frågor som avser olika politikområden, men som inte har direkt med myn-
digheternas förvaltning att göra, föreslås regleras i de regelverk som reglerar 
politikområdet, till exempel förordningar, regleringsbrev eller särskilda reger-
ingsbeslut.1323 Mot bakgrund av de redovisade förslagen i betänkandet kan 
den markering som görs nedan tyckas något märklig, enligt min mening: 

Det bör i detta sammanhang framhållas att myndighetens ledning naturligtvis 
är ansvarig för att alla de krav som ställs på en myndighet omsätts i dess verk-
samhet, och detta oberoende av om det är fråga om myndighetsspecifika krav 
eller generella förvaltningspolitiska eller sektorsövergripande krav och oavsett 
om dessa har reglerats i myndighetsförordningen eller i en annan förordning. 
Myndighetens ledning ansvarar för att utveckla verksamheten utifrån de krav 
som vid varje tidpunkt gäller [mina kursiveringar].1324 

Jag tolkar uttalandet som att myndigheten har att genomföra mål och upp-
drag oavsett i vilken form de har beslutats av riksdag och regering. Vidare att 

1320 SOU 2004:23, sid. 82.
1321 SOU 2004:23, sid. 82.
1322 SOU 2004:23, sid. 83.
1323 SOU 2004:23, sid. 83-84. Emellertid har, stick i stäv med vad som uttrycks i utred-

ningen, även jämställdhetsbestämmelser specifika för myndighetens ansvarsområde 
tagits bort, se vidare under avsnitt 7.4.2 där jag behandlar jämställdhetsperspektiv i 
instruktioner. 

1324 SOU 2004:23, sid. 84.
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det ankommer på myndigheten att ha kunskap om och ta reda på vilka krav 
som ställs på verksamheten.1325 
 I närmast följande avsnitt går jag vidare och undersöker myndigheter-
nas enskilda instruktioner. Mot bakgrund av de uttalade ambitionerna i 
propositionstexterna,1326 det vill säga att den rättsliga styrningen utgår från 
de transportpolitiska målen och är anpassad efter de olika myndigheternas 

1325 Det bör dock påpekas att jämställdhetslagen (1991:433) gällde vid tidpunkten för 
utredningens betänkande Från verksförordning till myndighetsförordning, vilken 
överlämnades i februari 2004. Den 1 januari 2009 ersatte diskrimineringslagen den 
tidigare jämställdhetslagen. Enligt min mening är det oklart om jämställdhetslagens 
krav på de statliga förvaltningsmyndigheterna att i egenskap av arbetsgivare bedriva 
ett aktivt jämställdhetsarbete (i arbetslivet) ansågs tillräckligt, och att det därmed 
saknades anledning att reglera jämställdhetsfrågor i även myndighetsförordningen, 
se 3 § jämställdhetslag, samt närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter i 
bestämmelserna 4-11 §§. 

  Även i diskrimineringslagen (2008:567) har staten som arbetsgivare en skyldig-
het att följa lagens föreskrifter om aktiva åtgärder och kan vid vite föreläggas att 
fullgöra sina skyldigheter, se 3 kap. 3 § diskrimineringslagen avseende arbetsgivarens 
skyldighet att inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete, och 
närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter i 3 kap. 4-13 §§. I förarbetena 
till diskrimineringslagen (Prop. 2007/08:95, sid. 349-350) framgår att den tidigare 
restriktiva inställningen om att staten som princip inte kan föreläggas vite frångås 
genom införandet av den nya diskrimineringslagen. En sådan skillnad anses inte 
längre vara motiverad. Det innebär att staten som arbetsgivare på så sätt ”enklare” 
kan föreläggas att vid vite följa lagens föreskrifter om ett målinriktat arbete. Enligt 
min kännedom har staten som arbetsgivare inte förelagts att vid vite fullgöra sina 
skyldigheter i fråga om aktiva åtgärder, varken före eller efter tillkomsten av diskri-
mineringslagen (2008:567). Det bör även påpekas att Diskrimineringsombudsman-
nen enligt bestämmelsen 4 kap. 1 § diskrimineringslagen i första hand ska försöka få 
dem som omfattas av lagen att följa den frivilligt. Bland skyldigheterna finns kravet 
på att arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder ska främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av ar-
bete och inom olika kategorier av arbetstagare, se 3 kap. 8 §. Om det råder en ojämn 
fördelning mellan kvinnor och män formuleras enligt bestämmelsen i 3 kap. 9 § att 
arbetsgivaren särskilt ska anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade 
könet. Huvudregeln är att arbetsgivaren har en skyldighet att successivt försöka se 
till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar. Emel-
lertid gäller undantag från detta om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 
åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och om-
ständigheterna i övrigt. Det är viktigt att komma ihåg att såväl jämställdhetslagen 
som diskrimineringslagen begränsar sig till arbetslivet och myndighetens interna 
jämställdhetsarbete, det vill säga att regleringen inte fokuserar på myndighetens 
prestationer och samhälleliga effekter. 

1326 För tydlighetens skull avser jag med ”propositionstexterna” de transportpolitiska 
propositionerna som undersöktes i kapitel 3. 
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verksamheter1327 samt den ståndpunkt som beskrivits ovan – att sektors-
övergripande krav i första hand bör regleras i myndigheternas instruktioner, 
kan det antas att instruktionerna svarar mot de problemrepresentationer som 
uttrycks i propositionstexterna.

7.4.2 Jämställdhetsperspektiv i instruktioner

Enligt instruktionen för Transportstyrelsen och Trafikverket leds myndighe-
ten av styrelsen med möjlighet att delegera föreskriftsrätten till myndighets-
chefen. Det gäller dock inte föreskrifter av principiell betydelse.1328 Trafik-
analys ska ledas av en myndighetschef. Enligt instruktionen ska det vid Tra-
fikanalys finnas ett särskilt vetenskapligt råd med uppgift att kvalitetssäkra 
och utveckla de metoder myndigheten tar fram.1329 
 Som framgått ställs inga generella krav i myndighetsförordningen att stat-
liga förvaltningsmyndigheter ska ha en jämn representation mellan kvin-
nor och män i myndighetens ledning. Ett sådant krav föreligger inte heller 
i instruktionerna för Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys.1330 
Detta trots att en jämn representation mellan kvinnor och män i proposi-
tionstexterna1331 bedöms utgöra en viktig grundförutsättning för att uppnå 
ett jämställt transportsystem. Det som regleras är antalet ledamöter i styrel-
sen och i det vetenskapliga rådet.1332 
 Inom transportområdet har myndigheterna olika funktioner och uppgif-
ter. Transportstyrelsens uppgift enligt instruktionen är att svara för regelgiv-
ning, tillståndsprövning och tillsyn på transportområdet. I instruktionen för 
Trafikverket anges myndighetens uppgift bland annat vara att med utgångs-
punkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga in-
frastrukturplaneringen för samtliga trafikslag, samt att skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt hållbart transportsystem.1333 

1327 Se avsnitt 3.3 Allmänt om de transportpolitiska propositionerna och målet om ett 
jämställt transportsystem.

1328 För Transportstyrelsen se 15, 16a-b §§, och för Trafikverket 14 och 16 §§. 
1329 Se 12 § i instruktionen för Trafikanalys. 
1330 Om inget annat särskilt anges avses följande instruktion för Transportstyrelsen, 

förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, för Trafikverket, 
förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och för Trafikanalys, för-
ordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys.

1331 Se kapitel 3, där jag analyserar propositionerna. 
1332 För Transportstyrelsen 16 §, för Trafikverket 15 § och för Trafikanalys 12 §. 
1333 Genom förordning om ändring i förordningen (2010:185) med instruktion för Tra-

fikverket, som trädde i kraft den 1 januari, ska Trafikverket även verka för en grund-
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 Genom allmänt hållna formuleringar i instruktionen för Transportstyrel-
sen och Trafikverket ska myndigheterna ”verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås”. Målet om ett jämställt transportsystem lyfts alltså inte fram 
särskilt i instruktionerna för myndigheterna. Den ståndpunkt som presente-
rades i betänkandet Från verksförordning till myndighetsförordning,1334 om 
att krav som är specifika för myndighetens ansvarsområde bör regleras i 
myndigheternas instruktioner, gäller av allt att döma inte jämställdhetsfrå-
gor. Ett tydligt exempel på detta är jämställdhetsbestämmelsen som tidigare 
fanns i instruktionen för Rikstrafiken, det vill säga från 1999 när myndighe-
ten inrättades, fram till 2008. I instruktionen stadgades att Rikstrafiken ska 
verka för att jämställdhetsaspekter beaktas inom kollektivtrafiken. Bestäm-
melsen ersattes med en betydligt mer allmän och vagare formulering om 
att Rikstrafiken ska ”verka för” att de transportpolitiska målen uppnås.1335 
Således infördes ändringen i instruktionen för Rikstrafiken fyra år efter att 
myndighetsförordningen trädde i kraft år 2004. När Trafikverket övertog 
Rikstrafikens verksamhet hade jämställdhetsbestämmelsen inte återinförts i 
instruktionen för Trafikverket, trots att bestämmelsen i enlighet med betän-
kandet får anses ”specifik” för myndighetens ansvarsområde. 
 I juli 2007 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att förbereda och 
genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation, Transportstyrel-
sen.1336 Enligt direktivet skulle utredaren lämna förslag till vilka verksamheter 
som skulle föras över till den nya myndigheten, deras ansvarsområden, an-
svar för arbetet i internationella organisationer och inom EU, finansierings-
form och lokalisering. I utredningsarbetet ingick även att utreda vilka åtgärder 
som behövde genomföras för att den nya myndigheten skulle kunna inleda sin 
verksamhet den 1 januari 2009. Transportstyrelseutredningen överlämnade 
i februari 2008 ett delbetänkande, Transportinspektionen – En myndighet 
för all trafik,1337 och i maj 2008 sitt slutbetänkande Transportinspektionen – 
Ansvarslag för vägtrafiken m.m.1338 

läggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. 
1334 SOU 2004:23. 
1335 Jämför förordningen (2007:1026) med instruktion för Trafikverket och förord-

ningen (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken, där den senare upphävdes 
2011-01-01. 

1336 Dir. 2007:105. 
1337 SOU 2008:9. 
1338 SOU 2008:44. 
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 I delbetänkandet behandlas jämställdhet inte mer än att utredningens 
förslag inte bedöms påverka jämställdheten.1339 I beskrivningar av den nya 
myndighetens (Transportstyrelsen)1340 allmänna ansvar och uppgifter ingår 
inte jämställdhet. Myndighetens kärnverksamhet fastslås avse systemkrav på 
infrastruktur, fordon med flera, krav på organ och individer som ska verka i 
systemet, marknadstillträde, nyttjande av infrastruktur och andra funktio-
ner, marknads- och konkurrensövervakning samt villkor för resenärer och de 
som köper godstransporttjänster. 
 Till skillnad mot i delbetänkanket ges i Transportstyrelseutredningens 
huvudbetänkande en bredare syn på Transportstyrelsens verksamhet. Bland 
annat understryks det att Transportstyrelsen i sin verksamhet bör utgå från 
en helhetssyn på transportpolitiken och transportsystemets utvecklingsför-
utsättningar. Med helhetssyn förstås i utredningen att det i myndighetens 

verksamhet ingår att fortlöpande pröva:

[…] om den normgivning och tillstånds- och tillsynsverksamhet som man 
själv svarar för eller har överinseende över är det mest ändamålsenliga med-
let att främja en önskvärd utveckling av transportsystemet och nå uppsatta 
mål.1341

I utredningen markeras särskilt vikten av att Transportinspektionen ser sin 
egen verksamhet som ett medel för att uppnå olika samhällsmål och inte 
som ett mål i sig. I slutbetänkandet förstås normgivning, tillståndsgivning 
och tillsyn, det vill säga myndighetens verksamhet som en del av utform-
ningen och genomförandet av transportpolitiken.1342 Vad avser jämställd-
het konstateras att de medel myndigheten har till sitt förfogande inte är de 
mest verksamma för att uppnå jämställdhet, men att målet hela tiden måste 
beaktas vid utformningen av regelverket på transportområdet.1343 Den syn 
som presenteras i slutbetänkandet vad avser Transportstyrelsens uppdrag, i 
vilket vikten av att jämställdhet tillåts genomsyra myndighetens regelgiv-
ning betonas, framgår alltså inte direkt av bestämmelserna i instruktionen till 

1339 Uppgiften bör ses mot 15 § kommittéförordning (1998:1474). I bestämmelsen före-
skrivs att om förslagen i ett betänkande har betydelse för bland annat jämställdheten 
mellan kvinnor och män, skall konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. 

1340 Notera att det i betänkandet talas om Transportinspektionen. Först genom Dir. 
2008:45 Tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen (N 2007:05) beslutades att 
den nya myndighetens namn skulle vara Transportstyrelsen. 

1341 SOU 2008:44, sid. 316. 
1342 SOU 2008:44, sid. 316 ff. 
1343 SOU 2008:44, sid. 317.
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myndigheten. Ett problem är också att det saknas konkretiseringar om hur 
myndigheten ska arbeta med jämställdhetsfrågorna i till exempel normgiv-
ningen. Det senare går varken att utläsa i instruktionen till myndigheten el-
ler i Transportstyrelseutredningens betänkande. Tydligt är dock att tolkning-
en av instruktionerna med hjälp av förordningsmotiv visar att myndigheten 
förväntas att målmedvetet och systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågor i 
sin kärnverksamhet. Det innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra 
alla uppgifter som åligger myndigheten, och i synnerhet bör det gälla myn-
dighetens normgivning, tillstånds- och tillsynsverksamhet.
 Enligt direktivet Översyn av myndigheter och verksamheter inom trans-
portområdet1344 tillsattes en utredning med uppgift att bland annat kartlägga 
och analysera vissa verksamheter och funktioner hos myndigheterna inom 
transportsektorn. Vidare skulle utredaren vid behov föreslå en ändrad or-
ganisering av hela eller delar av verksamheterna inom transportområdet.1345 
Utredningen antog namnet Trafikverksutredningen. Motiven till översynen 
beskrivs vara att finna de lösningar som bäst stödjer ett effektivt utförande av 
statens uppgifter inom transportområdet, med syftet att medborgare och nä-
ringsliv sätts i centrum.1346 Ytterligare motiv beskrivs vara att stärka trafikslags-
övergripande synsätt i planeringsprocesser, att öka regional förankring, att öka 
ansvarstagandet i planeringsprocesser och att verksamheter inom transport-
sektorn bedrivs på ett effektivt sätt. Två delbetänkanden har överlämnats av 
Trafikverksutredningen. Det första delbetänkandet, Tydligare uppdrag – istället 
för sektorsansvar, överlämnades den 19 december 2008,1347 och det andra delbe-
tänkandet, De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden,1348 
överlämnades den 2 mars 2009. 
 I Trafikverksutredningens slutbetänkande Effektiva transporter och sam-
hällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg1349 behandlas det 
statliga åtagandet, det regionala inflytandet, planeringssystemet och organi-
seringen av de statliga verksamheterna inom transportområdet. Jämställdhet 
utvecklas inte närmare i slutbetänkandet, utan framträder i form av vaga 
syftesbeskrivningar när transportsystemets funktionalitet beskrivs. I utred-
ningen konstateras att statens produktionsroll sedan början på 1990-talet har 

1344 Dir. 2008:90. 
1345 Dir. 2008:90. 
1346 Dir. 2008:90, sid. 7-9. 
1347 SOU 2008:128. 
1348 SOU 2009:24. 
1349 SOU 2009:31. 
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tonats ner. I stället har statens systemförvaltande roll framhållits. Denna roll 
förstås handla om att skapa förutsättningar för transportsystemets funktio-
nalitet och utveckling. Trafikverksutredningen beskriver kraven på funktio-
nalitet enligt följande: 

Kraven på funktionalitet uttrycks oftast i termer av tillgänglighet, framkom-
lighet, säkerhet, jämställdhet och miljöanpassning.1350 

Vad detta konkret innebär utvecklas emellertid inte närmare. Enligt min 
bedömning får uttalandet mer betraktas som ett konstaterande, och säger 
egentligen inget mer än den transportpolitiska formuleringen av funktions-
målet Tillgänglighet och av hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa. I utred-
ningen fastslås även att den ”bästa kunskapen” om funktionalitet finns hos 
(den planerade nya) myndigheten.1351 Det framgår också att verksamheten i 
det nya Trafikverket avser syfta till att uppnå viktiga samhällsmål och välfärds-
mål.1352 Enligt min tolkning bör jämställdhet rimligen ingå i den uttryckta 
syftesformuleringen. På vilket sätt Trafikverket förväntas arbeta för att uppnå 
jämställdet berörs dock inte i utredningen. 
 I Trafikverksutredningens slutbetänkande, till skillnad från Transportsty-
relseutredningens, nämns inget om konsekvenserna för jämställdheten med 
anledning av en omorganisering av myndighetsstrukturen. Om detta beror på 
att en omorganisering inte anses påverka jämställdheten eller om utredning-
ens förslag inte har belysts ur ett jämställdhetsperspektiv framgår alltså inte 
av betänkandet. Däremot understryks i Trafikverksutredningen att ett nytt 
Trafikverk kräver en starkare styrning (av regeringen). En starkare styrning 
antas öka möjligheterna att på ett effektivt sätt styra och följa upp verksam-
heten i Trafikverket.1353 Det är tydligt att en starkare styrning inte avser jäm-
ställdhetsstyrning. Vidare förutsätts en ny myndighetsstruktur inom trans-
portområdet att en ”utvärderingsfunktion” behöver skapas för att hantera 

1350 SOU 2009:31, sid. 21. En nästintill identisk formulering förekommer på olika stäl-
len i betänkandet. Förutom nämnda sidangivelse se i angivet betänkande sid. 36, 
122, 139 och 152. 

1351 SOU 2009:31, sid. 21. 
1352 SOU 2009:31, sid. 152.
1353 SOU 2009:31, sid. 168
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samhällsekonomiska analyser.1354 Utvärderingsfunktionen syftar till att bistå 
regeringen och riksdagen med utvärderingar.1355 
 Den utvärderingsfunktion som anses nödvändig i den nya myndighets-
strukturen har således lett till skapandet av ytterligare en myndighet, Trafik-
analys. Jämställdhet nämns inte uttryckligen i instruktionen, men myndig-
hetens huvuduppgift formuleras utgå från de transportpolitiska målen.1356 
Trafikanalys intar en särställning i förhållande till de övriga transportmyn-
digheterna. Myndighetens verksamhet syftar till att stödja regeringens utvär-
deringar och analyser inom transportområdet. Därutöver får myndigheten 
inom sitt eget forskningsområde bedriva egen forskning utifrån statistiskt 
material (7 §). Trafikanalys ska dessutom i skilda frågor ”granska” samtliga 
(övriga) transportmyndigheters grad av måluppfyllelse av de transportpo-
litiska målen. Enligt instruktionen ska Trafikanalys till regeringen årligen 
redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen (3 §). Hur, och på 
vilket sätt graden av måluppfyllelse av ett jämställt transportsystem ska be-
dömas och redovisas regleras inte närmare. Däremot föreskrivs i instruktio-
nerna för Transportstyrelsen (11 § p. 2) respektive Trafikverket (4 § p. 3) att 
respektive myndighet årligen ska bistå Trafikanalys i dess uppdrag att till 
regeringen redovisa en uppföljning av de transportpolitiska målen. 
 Nedan behandlas om det i regleringsbreven för respektive myndigheter 
ges specifika uppdrag som främjar det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem och de generella jämställdhetspolitiska målen. 

7.4.3 Jämställdhetsperspektiv i regleringsbrev

Som framgått i kapitlets inledande avsnitt ingår de årliga regleringsbreven 
i den direkta styrningen av myndigheterna. I Styrutredningens betänkande 
beskrivs att regleringsbreven syftar till att ”[…] ange krav för att skapa or-
ganisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för de grund-

1354 SOU 2009:31, sid. 168. 
1355 SOU 2009:31, sid. 21 ff. Det bör påpekas att den verksamhet som bedrivs inom 

myndigheten Trafikanalys, att hantera samhälleliga ingångsdata i samhällsekono-
miska analyser, i Trafikverksutredningens betänkande föreslogs inrättas inom ramen 
för Konjunkturinstitutet. 

1356 Bland Trafikanalys uppgifter ingår att utvärdera, analysera och redovisa effekter av 
föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Myndigheten ansva-
rar också för statistiken inom transportområdet. Vidare ska myndigheten inom sitt 
ansvarsområde bistå regeringen med underlag och rekommendationer.
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läggande värdena demokrati, rättsäkerhet och effektivitet”.1357 De mål som 
anges i regleringsbreven ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska 
och tidsatta, enligt Styrutredningen.1358 Det framgår även att regleringsbre-
ven kan innehålla särskilda uppdrag. Om och hur jämställdhetsperspektivet 
avspeglas i regleringsbreven för myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikver-
ket och Trafikanalys kommer att behandlas i det följande. I framställningen 
nedan kommer undersökningen av myndigheternas regleringsbrev att redo-
visas var för sig.

Transportstyrelsen
Av regleringsbrev1359 för Transportstyrelsen kan man konstatera att inga spe-
cifika mål eller uppdrag ges för att styra myndighetens jämställdhetsarbete, 
det vill säga varken i verksamhetsdelen eller i finansieringsdelen.1360 Avsakna-
den av konkreta uppdrag och mål i regleringsbreven menar jag förklarar var-
för jämställdhet, utöver en könsuppdelad statistik avseende sjukfrånvaron, 
inte behandlas alls i Transportstyrelsens årsredovisning för 2009.1361 I avsak-

1357 SOU 2007:75, sid. 101. Med demokrati avses i betänkandet att statsförvaltningen 
ska förverkliga regeringens politik utifrån den grundlagsstadgade principen om att 
all offentlig makt i Sverige utgår från folket. En realisering av principen innebär 
enligt utredningen att statsförvaltningens uppdrag utgår från folket. Regeringsfor- 
men binder samman denna ”uppdrags- och ansvarskedja”, se SOU 2007:75, sid. 39. 
Det påpekas att krav på myndigheter under rubriken organisationsstyrning (i reg- 
leringsbreven) även förekommer i lagar och förordningar såsom förvaltningslagen 
(1986:223), verksförordningen (1995:1322) och myndigheternas instruktioner.

1358 SOU 2007:75, sid. 101. I utredningen betonas att de så kallade SMART-kriterierna 
(specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta) och andra mät- och rap- 
porteringssystem kan leda till olika former av ”suboptimeringar”, i betydelsen att 
myndighetens resurser koncentreras till sådana aktiviteter som ger synliga avtryck. 
Exempelvis påpekar Statskontoret att en effekt av målnedbrytning och krav på hur 
resultat skall mätas innebär att andra mål eller övergripande mål trängs undan. I 
betänkandet hänvisas det till Daniel Tarschys, som menar att ”mätbart och kvanti- 
fierbart” riskerar att det som kan mätas går före det som är väsentligt, vilket innebär 
fokus på fel saker. SOU 2007:75, sid. 162.

1359 Regleringsbreven för Transportstyrelsen avser budgetåren 2009, 2010 och 2011.
1360 I verksamhetsdelen anges uppdrag och mål för verksamheten samt återrapporte- 

ringskrav, medan finansieringsdelen anger de finansiella förutsättningarna.
1361 Se Transportstyrelsens årsredovisning för 2009. Huruvida den könsuppdelade 

statistiken speglar myndighetens intresse av att arbeta med jämställdhetsfrågor är 
oklart. Inte mycket talar dock för detta. Exempelvis anges i årsredovisningen att 
sjukfrånvaron, det vill säga andelen total sjukfrånvaro som varat längre än 60 dagar, 
för kvinnors del är 3,4 %, och motsvarande siffra för män är 1,9 %. Skillnaden mel-
lan kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro har inte utretts eller analyserats närmare, 
i vart fall kommenteras inte detta i årsredovisningen, trots att en inte obetydlig 
andel kvinnor har en sjukfrånvaro längre än 60 dagar jämfört med män. Uppgiften 
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nad av konkreta uppdrag och mål framhålls trots allt i årsredovisningen för 
2009 Transportstyrelsens värdegrundsarbete,1362 samt att transportpolitikens 
mål bör speglas i arbetet med föreskrifter.1363 Detta utvecklas dock inte ytter-
ligare. I Transportstyrelsens årsredovisning för 2010, kommenteras jämställd-
het kort i avsnittet som rör lönestruktur. Vidare aviseras att myndigheten 
avser att upprätta en handlingsplan för att åtgärda missförhållanden ur ett 
jämställdhets- och organisationsperspektiv, samt att dessa åtgärder ska ge-
nomföras under de närmaste åren, med start 2011.1364

Trafikverket
Undersökningen av regleringsbrev för Trafikverket avser budgetåren 2010 
och 2011.1365 Förutom formuleringen att ”Trafikverket ska eftersträva en 
jämn könsfördelning i sin organisation” i verksamhetsdelen av reglerings-
brevet för budgetåret 2010 finns inga ytterligare jämställdhetsfrämjande 
uppdrag och bestämmelser.1366 I det här avseendet svarar dock alltså regle-
ringsbrevet för budgetåret 2010 mot problemrepresentationen ”brist på en 
jämn representation” som artikuleras i propositionstexterna.1367 Året därpå, 
i regleringsbrevet för budgetåret 2011, återfinns inte denna målsättning. De 
transportpolitiska målen nämns endast i samband med preciseringarna för 
hänsynsmålet, i form av säkerhet inom vägtransportsystemet samt miljö och 

i årsredovisningen menar jag inte speglar jämställdhetsstyrningen i regleringsbreven 
eller myndighetens intresse av att arbeta med jämställdhetsfrågor. Istället ska den ses 
som att myndigheten fullgör sina åtaganden enligt andra lagstiftningar. Transport-
styrelsen har en skyldighet att redovisa individbaserad statistik efter kön enligt 14 
§ förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Enligt förordning (2000:605) 
om årsredovisning och budgetunderlag (7 kap. 3 § p. 2) ska myndigheterna lämna 
uppgift om de anställdas frånvaro på grund av sjukdom under räkenskapsåret i 
årsredovisningen. Bestämmelsen föreskriver att sjukfrånvaron ska redovisas för 
kvinnor respektive män.

1362 Transportstyrelsens årsredovisning för 2009, sid. 4
1363 Transportstyrelsens årsredovisning för 2009, sid. 5.
1364 Såvitt jag vet har ännu ingen handlingsplan antagits. Däremot har arbetet med att 

upprätta en plan påbörjats under 2012.
1365 Som framgått i tidigare avsnitt inrättades Trafikverket och Trafikanalys efter Trans-

portstyrelsen, vilket innebär att det är färre regleringsbrev som undersöks för de två 
förstnämnda myndigheterna.

1366 En kvalificerad gissning är att eftersom Trafikverket inrättades senare (den 1 
april2010) ansågs det viktigt att i inledningsskedet understryka vikten av en jämn 
könsfördelning inom organisationen.

1367 Se kapitel 3.
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hälsa, men jämställdhet omfattas inte i begreppen miljö och hälsa. Milj-ö- 
och hälsobegreppet inriktas uteslutande på miljökvalitetsmålen.1368

 I regleringsbrevet för budgetåret 2011 anges det särskilt att Trafikverket 
ska redogöra för arbetet, samt medverka till genomförande av den Natio-
nella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007-2013,1369 med krav på återrapportering.1370 Som framgått av tidigare 
kapitel betonas i nämnda strategi att särskilt fokus ska ges jämställdheten. 
Enligt min tolkning bör kravet på redogörelse och medverkan i reglerings-
brevet innebära att myndigheten även ska arbeta med jämställdhetsfrågorna. 
Redovisningskravet i regleringsbrevet aktualiserar också indirekt ett krav på 
kunskap. Eftersom nämnda strategi, vilken Trafikverket ska medverka till 
genomförande av, lyfter fram hållbar utveckling i frågor om konkurrens för-
utsätts kunskap, och därigenom inkluderas även de nationella strategierna 
om hållbar utveckling.1371 Kravet på jämställdhetsarbete i myndighetens 
verksamhet bör åtminstone gälla för verksamhetsåret 2011.
 När det kommer till Trafikverkets årsredovisning för 2010 redogörs det 
för jämställdhet i en utsträckning som enligt min mening inte direkt kan 
härledas till regeringens styrning, det vill säga utläsas i regleringsbrevet för 
Trafikverket. En förklaring som ligger nära till hands är att Trafikverkets 
årsredovisning återspeglar den tidigare myndighetens arbete med jämställd-
hetsfrågorna. Som nämnts övertog Trafikverket under år 2010 flertalet av ti-
digare Vägverkets verksamheter. Det bör också påpekas att Vägverket marke-
rade i sitt fördjupningsdokument från 2008 målsättningen om att vara ”bäst 
i klassen” på jämställdhetsintegrering.1372 Något som talar för detta är att 

1368 Exemplevis nämns att fordonsflottan i Sverige år 2030 ska vara oberoende av fossila 
bränslen. Om hälsobegreppet återkommer jag till i analysen i kapitel 8.

1369 Näringsdepartementet (N7037), 2007. Strategin har tagits fram för att uppfylla de 
mål som fastslagits i Lissabonstrategin. Det kan också nämnas att begreppet ”till-
gänglighet” både i geografiskt och i informationstekniskt hänseende ges en vidare 
betydelse i strategin, jämfört med gällande proposition Mål för framtidens resor och 
transporter (Prop. 2008/09:93).

1370 Se Trafikverket regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Trafikverket inom ut-
giftsområde 22 Kommunikationer (N2010/1132/TE), sid. 2, avsnitt 3, uppdrag p. 1.

1371 Se avsnitt 5.3.1.2 Avseende tillgänglighet på lika villkor, där jag behandlar tillgäng-
lighet kopplat till hållbar utveckling. I den senaste nationella strategin Strategis-
ka utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling (Skr. 
2005/06:126) fastslås bland annat att jämställdhet ingår i den sociala dimensionen 
av begreppet. Se även Skr. 2001/02:172; Skr. 2003/04:129.

1372 VV 2007:60, Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017, sid. 3. Vägverkets för-
djupningsdokument är ett resultat av myndighetens (egna) tolkningar av det tidiga-
re transportpolitiska delmålet ”ett jämställt transportsystem” beskrivet i den trans-
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det i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet för de kommande 
åren 2010-2021 bara finns en skrivning beträffande framtida och kommande 
satsningar i transportsystemet. I planen ges det upplysning om att:

Den nationella planens satsningar på forskning och innovation kan bidra 
till att förtydliga bilden av hur transportsystemet ska utformas för att möta 
morgondagens transportbehov och samtidigt gynna en utveckling mot ökad 
jämställdhet i samhället.1373

I Trafikverkets kortversion av den nationella planen saknas genomgående 
ett jämställdhetsperspektiv.1374 I detta dokument finns ingen reflektion kring 
kvinnor och män. I den mån subjekt tilltalas används könsneutrala katego-
riseringar av människor.
 Enligt min uppfattning är det anmärkningsvärt att regleringsbreven inte 
används i större utsträckning än vad som görs, då regleringsbreven anses 
vara bland de viktigaste instrumenten för regeringen att styra myndighe-
terna med, i syfte att nå uppsatta mål.1375 Med hjälp av instrumenten kan 
regeringen utveckla de övergripande mål som fastställts av riksdagen. Jag 
menar att det dessutom kan förväntas att regleringsbreven används mot bak-
grund av att nuvarande transportpolitiska proposition lyfter fram styrning 
av myndigheter som centralt. Vidare talar den uttalade ambitionen om att 
vilja utveckla jämställdhetsarbetet för att en sådan förväntan är rimlig.1376 
En sådan styrning hade kunnat understödja en utveckling som enligt gäl-
lande proposition Mål för framtidens resor och transporter uttrycks fokusera på 
transportpolitikens genomförande och resultat inom olika verksamheter.1377

 Bortsett från ovannämnda krav på en jämn representation i reglerings-
brevet för år 2010 för Trafikverket har, sedan den nya målstrukturen och de 
transportpolitiska målen antogs år 2009, regleringsbreven inte använts för 
att styra myndigheternas jämställdhetsarbete.

portpolitiska propositionen Moderna transporter (Prop. 2005/06:160), samt den 
jämställdhetspolitiska propositionen Delad makt – delat ansvar (Prop. 1993/94:147).

1373 Trafikverket 2011:067, sid. 113.
1374 Se Trafikverket, Det här ska Trafikverket göra – en kortversion av den nationella planen 

för transportsystemet 2010-2021.
1375 SOU 2004:23, sid. 81.
1376 Prop. 2008/2009:93, sid. 26-27.
1377 Prop. 2008/09:93, sid. 27.
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Trafikanalys
Uppdrag och mål för Trafikanalys enligt regleringsbreven för budgetåren 
2010 och 2011 är till skillnad mot Trafikverkets och Transportstyrelsens av-
sevärt färre.1378 I likhet med Trafikverket ska även Trafikanalys medverka till 
genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, en-
treprenörskap och sysselsättning.1379 Myndigheten avses härigenom delta i 
analysarbetet kring genomförande, avstämning och uppföljning av den na-
tionella strategin. Vidare ska myndigheten redovisa vilka av den nationella 
strategins prioriteringar som myndigheten utgått från under perioden 2009-
2011 och de verksamheter hos myndigheten som berörts eller kommer att 
beröras. Vad som ovan beskrevs gälla för Trafikverket – att strategin innebär 
att myndigheten förväntas arbeta med jämställdhetsfrågor och förutsätter 
kunskap – gäller således även för Trafikanalys.
 I årsredovisningen för 2010 redovisas en könsuppdelad statistik avseende 
andelen anställda uppdelade på ålder och kön, och ytterligare två meningar 
som behandlar jämställdhet.1380 Enligt min uppfattning hade det varit tänk-
bart att det i regleringsbreven för Trafikanalys angavs mål eller uppdrag som 
svarar mot problemrepresentationen ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”, särskilt då myndigheten uttalas vara regeringens analys- 
och kunskapsmyndighet. Ett sådant uppdrag eller mål i regleringsbreven, 
som inriktas på att öka kunskapen avseende jämställdhet på transportom-
rådet, skulle överensstämma med uttryckta jämställdhetssträvanden på 
transportområdet.1381

 I sammanhanget bör det påpekas att regleringsbrevens utformning i den 
statliga förvaltningen kan komma att förändras. I Styrutredningens betän-
kande betonas nämligen att instruktionen ska vara myndighetens centrala 
dokument för regeringens styrning av myndigheten. Därutöver föreslås 
i betänkandet att verksamhetsdelen i nuvarande regleringsbrev utgår. Det 
innebär att regleringsbreven endast ska ange de finansiella villkoren för res-
pektive myndighet i regleringsbrevet.1382 Motiven bygger i väsentliga delar 

1378 Undersökningen av Trafikanalys regleringsbrev avser, i likhet med undersökningen 
av Trafikverkets regleringsbrev, budgetåren 2010 och 2011.

1379 Näringsdepartementet (N7037), 2007.
1380 Trafikanalys årsredovisning 2010 (Dnr: Sty 2011/37).
1381 Se till exempel gällande proposition Prop. 2008/09:93, sid. 26.
1382 SOU 2007:75, sid. 244-248. Riksrevisionen är dock kritisk till att enligt Styrutred-

ningens förslag avskaffa verksamhetsdelen i regleringsbreven och endast ange de 
finansiella villkoren. Bland annat anför de att ”finansiell styrning utan koppling till 
förväntade resultat riskerar att bli otydlig”. Riksrevisionen anser att man bör värna 
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på att de mål, och till viss del återrapporteringskraven som förmedlas via de 
-årliga regleringsbreven, inte anses årliga till sin karaktär utan återkommer 
år efter år. Därutöver riktar utredningen kritik mot att kopplingen mellan 
vilka resultat myndigheten förväntas leverera och kostnaden för detta är svag 
i dagens regleringsbrev. Ytterligare ett skäl som anförs är som tidigare nämnts 
den dubbelreglering som idag förekommer, att bestämmelser som redan står 
i instruktionen upprepas i regleringsbreven. En förklaring till detta är enligt 
utredningen att ”[…] det finns en föreställning om att det är det som står i 
regleringsbrevet ”som faktiskt gäller” [citationstecken i original]”.1383

 Avsaknaden av styrning via regleringsbreven i nuvarande reglering kan 
jämföras med regeringens styrning enligt den tidigare målstrukturen och 
delmålet ”ett jämställt transportsystem”. För att belysa den försvagade styr-
ningen av myndigheternas jämställdhetsarbete och illustrera hur regeringen 
för ett visst budgetår, genom styrning av sina myndigheter via regleringsbre-
ven, anger uppdrag och mål för verksamheten samt krav på återrapporte-
ring, hänvisas till Wittboms studie. Wittbom har i sin avhandling från 2009 
analyserat målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering på de numera 
avvecklade Vägverket och Banverket. Hon visar bland annat att reglerings-
breven mellan åren 2002-2006 flitigt användes för att styra Vägverkets och 
Banverkets jämställdhetsarbete. Målet om ett jämställt transportsystem in-
fördes i regleringsbrevet inför budgetår 2002. På samma gång infördes ett 
återrapporteringskrav:

Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är ut-
format så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvin-
nor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets 
tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas 
samma vikt.1384

En analys skall lämnas av kvinnors och mäns utnyttjande av transportsystemet 
samt deras möjligheter att påverka dess utveckling och förvaltning med avse-
ende på bl.a. resmönster, restider, transportslag och reskostnader, tillgång till 
aktuell trafikinformation, antal dödade och svårt skadade, samt ökad rörlighet 
mellan olika lokala arbetsmarknadsregioner uppdelat på kvinnor och män.1385

intentionerna med den ekonomiska styrningen, samt att det ska finnas en koppling 
mellan den ekonomiska styrningen och den statliga finans- och budgetpolitiken, 
se Riksrevisionens yttrande Fi2007/8709, Yttrande över Styrutredningens slutbetän-
kande Att styra staten (SOU 2007:75), sid. 3.

1383 SOU 2007:75, sid. 247.
1384 Wittbom, 2009, sid. 70.
1385 Wittbom, 2009, sid. 70.
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Inför budgetåret 2003 kom ett tillägg avseende både målformulering och 
återrapporteringskrav. Tillägget till målformuleringen ovan var:

Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män 
inom transportområdet.1386

Återrapporteringskravet kompletterades med följande krav:

Andelen kvinnor och män som medverkar i beslutande arbetsgrupper eller an-
dra samarbetsfora i myndighetens externa verksamhet skall redovisas […].1387

Att jämställdhet förutom som ett generellt krav i verksförordningen även förs 
in som ett specifikt mål i regleringsbreven, vilka kräver årlig återrapportering, 
tolkar Wittbom som en ”fördjupad jämställdhetsintegrering”. Av studien 
framgår således att jämställdhetskrav både förekom som ett generellt krav 
i verksförordningen och infördes som mål i regleringsbreven. Som framgått 
av tidigare avsnitt har samtliga generella krav på jämställdhet i redovisade 
styrdokument för rättslig styrning av myndigheterna tagits bort.
 Wittboms analys visar emellertid att om regleringsbreven används som ett 
styrmedel för att uppnå de transportpolitiska målen är det ingen garanti för 
att jämställdhetsintegrering på transportområdet sker på ett sätt som främjar 
jämställdheten. I sin analys visar Wittbom bland annat att ”[…] målstyr-
ningen framkallar ett kvantitativt perspektiv på kön istället för ett kvalitativt 
genusperspektiv på transportsystemet”.1388 Som jag redan nämnt under av-
snitt 2.1.1.3 är en av hennes slutsatser att målstyrningsmodellen1389 är proble-
matisk för jämställdhetsintegrering. Enligt Wittbom beror detta på att starka 
institutionella regler, normer och kulturella föreställningar inom institutio-
nerna motverkar en genusmedvetenhet som syftar till förändringar inom 
myndigheternas kärnverksamhet. Hon konstaterar att det inom Banverket 
och Vägverket finns en överensstämmelse mellan dominerande normer hos 
kärnverksamhetens ingenjörer och styrsystemets ekonomer vilka upprätthål-
ler och förstärker en teknokratisk norm. Exempel på en sådan teknokra-
tisk norm är enligt Wittbom mätbarhetskulturen inom myndigheterna, till 

1386 Wittbom, 2009, sid. 70.
1387 Wittbom, 2009, sid. 70.
1388 Wittbom, 2009, sid. 199.
1389 Målstyrningsmodellen innebär enligt Wittbom att myndigheterna får regeringens 

förtroende att verkställa politiska mål inom vissa ekonomiska ramar och i enlighet 
med gällande lagar och regler. Wittbom, 2009, sid. 66.
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exempel mätning enligt de så kallade SMART-kriterierna. Kritiken uppfat-
tar jag är, förutom att kriterierna hindrar måluppfyllelse då de reducerar 
jämställdhet till ett kvantitativt perspektiv på kön, att de grundantaganden 
som SMART-kriterierna baseras på inte ifrågasätts.1390 Wittbom utgår från 
tre olika integreringsprocesser när det kommer till genusintegrering inom 
institutioner: assimilering, särkoppling och transformering. Kravet på myn-
digheter att jämställdhetsintegrera sin verksamhet kräver enligt Wittbom en 
integrationsprocess som innebär transformering, där den manliga normen 
utmanas. Jämställdhetsintegrering med transformation innebär bland annat 
att dynamiken i genusrelationer synliggörs och att ojämställda normer ska 
ändras till jämställda normer inom institutioner.
 Wittboms resultat kan förefalla nedslående men jag menar att nuvarande 
reglering, där det saknas tydliga och konkreta mål eller uppdrag i myndig-
heternas styrdokument, riskerar i ännu högre utsträckning att få eller att 
inga åtgärder vidtas. Wittboms analys avseende de institutionella ”hindren” 
för en jämställdhetsintegrering i myndigheters kärnverksamheter skulle en-
ligt min mening kunna bidra till en ökad medvetenhet i lagstiftningssam-
manhang, och vid rättsvetenskapliga analyser av den rättsliga styrningen av 
myndigheter.

7.4.4 Jämställdhetsperspektiv i förordningar som reglerar 
ledningens ansvar för intern styrning och kontroll

I detta och efterföljande avsnitt övergår jag till att undersöka de styrdokument 
som har beskrivits ingå i regeringens indirekta styrning av sina myndighe-
ter. Undersökningen fokuserar här på om och hur jämställdhetsperspektivet 
avspeglas i de förordningar som styr myndighetens interna processer.1391 De 
förordningar som avses är internrevisionsförordningen (2006:1228) och för-
ordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.1392 Genom dessa för-
ordningar, vilka som nämnts är kopplade till 3 § myndighetsförordningen, 
styr regeringen myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kon-

1390 Se även den kritik som lyfts fram i Styrutredningens betänkande avseende SMART-
kriterier, se under Transportyrelsen i avsnitt 7.4.3 Jämställdhetsperspektiv i regle-
ringsbrev, not 1358.

1391 För en sammanställning av förordningarna som undersöks i detta kapitel, se figur 9 
i kapitlets inledande avsnitt (7.1 Inledning).

1392 Ytterligare en förordning som har betydelse för ledningens ansvar för intern styr-
ning och kontroll är förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunder-
lag, se även avsnitt 2.3 Textmaterial och urval samt avsnitt 7.1 Inledning, not 1289.
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troll. Jag kommer i detta avsnitt fokusera på den rättsliga regleringen av 
Transportstyrelsen och Trafikverket och då närmast på ansvarsfrågan.1393 Be-
greppet ”ansvar” är centralt i frågor om intern styrning och kontroll, och 
behöver i en mer generell mening belysas i relation till regeringens styrning 
av statliga förvaltningsmyndigheter.
 Genom den nya myndighetsförordningen och förordningen (2007:607) 
om intern styrning och kontroll regleras ledningens ansvar för att säkerställa 
att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar 
på ett betryggande sätt. Vad som avses med begreppen ”intern styrning och 
kontroll” och ”internrevision” utvecklas i betänkandet Internrevision i staten 
– förslag till en förstärkt internrevision.1394

Intern styrning och kontroll är [myndighets]ledningens instrument för att 
uppfylla ansvaret att bedriva en effektiv och författningsenlig verksamhet samt 
ansvaret för en tillförlitlig rapportering […]. Internrevision är ett av [myn-
dighets]ledningens verktyg för att värdera den interna styrningen och kon-
trollen. Internrevision skall enligt den internationella branschorganisationen 
IIA (Institute of Internal Auditors) definieras som ”en oberoende, objektiv 
säkrings- och konsultaktivitet med uppgift att tillföra värde och förbättra en 
organisations verksamhet. Den hjälper organisationen att uppnå sina mål 
genom att nyttja ett systematiskt, strukturerat sätt att värdera och förbättra 
effektiviteten i riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser 
[mina anmärkningar].1395

Förordningen ställer i enlighet med uttalandet krav på myndighetens in-
terna processer, det vill säga hur myndigheten ska arbeta med några särskilt 
utpekade processer. Därtill anger förordningen (2007:607) om intern styr-
ning och kontroll dessutom vilka moment som ska ingå i en revision för att 
ledningens interna styrning och kontroll ska anses vara betryggande.
 Som tidigare beskrivits ansvarar ledningen för att den interna styrningen 
och kontrollen uppfyller kraven enligt 3 § myndighetsförordningen. Intern-
revisionen vid myndigheten ska i enlighet med förordningarna granska om 

1393 Som framgått av avsnitt 7.3 Allmänt om styrdokumenten och deras funktion är 
nämnda förordningar inte direkt tillämpliga på Trafikanalys verksamhet. Genom att 
myndigheten omfattas av myndighetsförordningens allmänna krav på att säkerställa 
att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, får de förordningar 
som behandlas här även betydelse för Trafikanalys arbete med intern styrning och 
kontroll.

1394 SOU 2003:93. Se även Dir. 2007:75 om förlängd utredningstid för utredningen som 
antog namnet Internrevisionsutredningen.

1395 SOU 2003:93, sid. 23.
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ledningen fullgör de skyldigheter som ankommer på ledningen.1396 Hur 
myndigheten leds framgår däremot av myndighetsförordningen och den en-
skilda instruktionen till myndigheten.1397 Enligt instruktionerna leds som 
nämnts Transportstyrelsen och Trafikverket av styrelsen.1398 För den händel-
se att ledningen inte lever upp till de krav som ställs enligt förordningarna 
aktualiseras frågan om vilket ansvar som kan utkrävas av ledningen. An-
svarsfrågan förefaller emellertid vara problematisk och har behandlats i flera 
utredningar.
 Ansvarsbegreppet är kontextuellt i betydelsen att innebörden av begrep-
pet beror på dess sammanhang.1399 Ansvarsfrågan i styrningssammanhang 
har bland annat behandlats av Styrutredningen.1400 I utredningen konstateras 
begreppet ”ansvar” ha dubbla innebörder, dels en framåtriktad dimension i 
betydelsen en uppgift eller skyldighet, dels en bakåtriktad betydelse.
 Den senare handlar, enligt Styrutredningen, om konsekvenser i betydelsen 
”bära följderna” och ”stå till svars” för den händelse att en uppgift inte är 
utförd och uppdragstagaren inte fullföljt sina skyldigheter. Jag ansluter mig 
i sammanhanget till utredningens synsätt och använder begreppet ”ansvar” i 
denna betydelse.

1396 4 § internrevisionsförordning (2006:1228).
1397 I 2 § myndighetsförordningen (2007:515) anges tre olika ledningsformer som står 

till buds för regeringen när ledningsformen för en myndighet ska bestämmas. Re-
geringen väljer en av dessa och anger i myndighetens instruktion hur myndigheten 
leds.

1398 15 § förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen, och 14 § 
örordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

1399 Exempelvis förekommer inom skadeståndsrätten flera olika ansvarsformer, såsom 
culpaansvar (vårdslöshet), rent strikt ansvar, principalansvar och presumtionsan-
svar, medan ett straffrättsligt ansvar endast kan komma i fråga om de objektiva och 
subjektiva rekvisiten i straffbestämmelsen är uppfyllda. Inom vissa rättsområden 
som till exempel köprätt fördelas enligt köplagen ansvaret i vissa avseenden mel-
lan köpare och säljare, det vill säga där avtalsparterna betraktas som jämbördiga. 
Ansvaret i avtalssammanhang innebär att en part inte presterar i enlighet med av-
talet och därmed kan motparten göra gällande avtalsbrott, om det inte beror på 
partens eget beteende, underlåtenhet eller annat förhållande som parten ansvarar 
för. Ansvarsfrågan vid avtalsbrott kopplas då till en påföljdskatalog och innebär 
att motparten kan göra gällande vissa påföljder till följd av kontrakts/avtalsbrottet. 
För det krävs dock att parten uppfyller andra bestämmelser i köplagen, såsom att 
undersöka varan vid transportleveranser, reklamera inom skälig tid och så vidare. I 
nämnda utredning fastslås att begreppet ”ansvar” i statsvetenskapliga diskussioner 
rör förhållandet mellan olika nivåer i den så kallade styrkedjan. Min poäng med 
redogörelsen är att ansvar betyder olika beroende på rättslig kontext.

1400 SOU 2007:75.
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 Styrutredningen menar att sambanden mellan de två innebörderna av an-
svarsbegreppet är tydligt och att det vid ansvarsutkrävande av myndigheter 
krävs både det framåtriktade och bakåtriktade ansvaret, men understryker 
att detta måste kopplas till det myndigheten råder över. Det betyder att an-
svarsutkrävande bara kan kopplas till det som utföraren har befogenhet att 
besluta om eller att utföra.1401 Övergripande effektmål kopplat till ansvarsfrå-
gan uppfattas i utredningen som särskilt problematiska, eftersom det inte går 
att bevisa att bristande måluppfyllelse har påverkats av just det myndigheten 
gjort eller inte gjort. 
 I dagens regelverk finns det vissa möjligheter att avskeda en myndighets-
chef när det handlar om ett ansvarsutkrävande, som enligt Styrutredningen får 
betraktas som straffrättsligt.1402 Ytterligare ett exempel som tas upp i utred-
ningen är disciplinpåföljd, vilken kan meddelas även myndighetschefer. De 
påföljder som kan komma ifråga är antingen löneavdrag eller varning enligt 
15 § lag (1994:260) om offentlig anställning. Ansvarsutkrävande enligt denna 
bestämmelse förutsätter att arbetstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsi-
dosätter sina skyldigheter i tjänsten samt att tjänsteförseelsen inte betraktas 
som ringa.1403 Därutöver har regeringen möjlighet att förflytta en myndig-
hetschef om det är ”nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa”.1404 
 Intressant är hur ansvar skulle kunna utkrävas när myndigheter inte lever 
upp till det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem och de 
generella jämställdhetspolitiska målen. Det bör förtydligas att frågan inte rör 
hur målet nås, det vill säga strategin jämställdhetsintegrering, utan om. 
 Brist på måluppfyllelse kan bero på flera faktorer. Ett exempel som lyfts 
fram och problematiseras i Styrutredningens betänkande är när en myndighet 
uppvisar låg produktivitet och bestraffas med minskade anslag. Det konsta-
teras att en sådan åtgärd i första hand inte drabbar myndigheten utan de som 
utnyttjar myndighetens tjänster.1405 Istället är det möjligt att argumentera för 
att myndigheten i dessa fall bör ges ökade resurser, enligt Styrutredningen. 
Enligt min bedömning står ”ökade resurser” inte i kontrast med att det sam-
tidigt utkrävs ansvar för brist på måluppfyllelse. 

1401 SOU 2007:75, sid. 215.
1402 Med detta menas att ansvarsfrågan föregåtts av en domstolsprövning.
1403 I 14-19 §§ lag (1994:260) om offentlig anställning anges närmare de förutsätt-

ningar som krävs vid utkrävande av ansvar genom att arbetstagaren meddelas 
disciplinpåföljd. 

1404 33 § 2 st. lag (1994:260) om offentlig anställning. 
1405 SOU 2007:75, sid. 217.
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 Ett annat problem som lyfts fram i utredningen är när tjänstemän inom 
Regeringskansliet är ledamöter i styrelser. I utredningen belyses problemati-
ken enligt följande:

Liknande problem uppstår om tjänstemän inom Regeringskansliet är leda-
möter i styrelser. De är då med och delar ansvaret för ledningen av den verk-
samhet för vilken de varit med och formulerat uppdraget, samtidigt som de 
medverkar till att kräva ut ansvar för densamma. Det sagda leder till slutsatsen 
att regeringen bör sträva efter att skapa största möjliga klarhet i ansvarsför-
hållandena vid val av ledningsform för myndigheterna och när styrelser skall 
utses. Regelverket lägger inga hinder i vägen för detta.1406

Ytterligare en aspekt som komplicerar ansvarsfrågan är förhållandet att reger-
ingen utser både myndighetens chef och myndighetens styrelse. I de fall där 
riksdagsledamöter ingår som ledamöter i styrelser uppkommer otydligheter 
i relationerna riksdag, regering och myndighet. Myndigheten är regering-
ens verktyg för att styra riket och regeringen ansvarar inför riksdagen. Om 
riksdagsledamöter är medansvariga för myndigheternas verksamhet inför re-
geringen blir ansvarsfrågan otydlig. Den fråga som lyfts fram i utredningen 
är ”[…] hur samma riksdagsledamöter som beslutat i myndigheten skall 
kunna kräva ut ansvar av regeringen för hur samma myndighet bedrivit sin 
verksamhet?”1407 Liknande komplikationer uppstår enligt Styrutredningen 
när oppositionspolitiker utses som styrelseledamöter och svarar i rollen inför 
regeringen samtidigt som de har en uppgift att i riksdagen bedriva opposi-
tion mot samma regering. 
 Samtidigt konstateras i utredningen att det idag krävs ut ansvar från reger-
ingens sida på flera olika sätt, samt att det finns ett belönings- och sanktions-
system. Styrutredningen utvecklar inte detta närmare. Däremot efterfrågas 
särskilda mekanismer som skapar incitament för regeringen att bli mer aktiv 
i denna del. Mekanismer som syftar på att regeringen och enskilda statsråd 
mer aktivt ställs till ansvar inför riksdagen för den myndighetsverksamhet 
som bedrivs. 
 Ansvarsfrågan har även belysts av Internrevisionsutredningen i betänkandet 
Internrevision i staten – förslag till en förstärkt internrevision.1408 Den aspekt 
som diskuteras i utredningen är att ansvar och befogenheter för myndighe-

1406 SOU 2007:75, sid. 220. 
1407 SOU 2007:75, sid. 220.
1408 SOU 2003:93. Se även SOU 2004:23, där ledningens ansvar för intern styrning och 

kontroll behandlas. 
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tens ledning är begränsade jämfört med vad som gäller för bolagsstyrelse. 
De exempel som tas upp är bland annat att en styrelse med fullt ansvar inte 
har befogenhet att utse generaldirektören. Vidare anges som exempel att det 
i staten saknas regler om ekonomiskt ansvar för styrelseledamöter motsva-
rande aktiebolagens regler. Emellertid framgår det inte om dessa omstän-
digheter utgör en nackdel avseende utkrävande av ansvar vid brister i led-
ningsansvaret. Istället förklaras regeringens intresse som ledning för statens 
verksamhet att mer i detalj styra myndigheters ledningar för att säkerställa en 
god styrning och kontroll i statsförvaltningen bero på dessa omständigheter. 
Vidare anförs möjligheten att utforma en reglering av intern styrning och 
kontroll i staten enligt internationella normer, vilka tar sikte på myndighets-
ledningens förvaltningsansvar samt ansvaret för intern styrning och kontroll 
på en övergripande nivå. Med en sådan reglering kan myndighetsledningen 
enligt utredningen ansvara för att med utgångspunkt i egna bedömningar 
utforma en effektiv styrning och kontroll, som säkerställer att myndigheten 
arbetar för att nå målen i enlighet med uppdraget i regleringsbrev och andra 
styrdokument. Andra exempel som beskrivs som god styrning och kontroll 
i statsförvaltningen är regleringen av organisationsfrågor i vissa myndighe-
ters instruktion, reglering av formerna för internrevision genom internre-
visionsförordningen samt ytterligare några olika ekonomiadministrativa 
förordningar.1409 
 Sammantaget visar utredningarna att det finns flera faktorer som bidrar 
till svårigheter med ansvarsutkrävande. En faktor är att nuvarande reglering 
ger begränsade möjligheter att utkräva ansvar i enlighet med Styrutredning-
ens syn på ansvar. Vidare finns det uppenbara svårigheter med att rikta sank-
tioner mot myndigheten eller en enskild person i en organisation, eftersom 
det uppstår ”bevissvårigheter” i det att övergripande effektmål måste kunna 
kopplas till vad myndigheten har gjort eller inte har gjort. Enligt min be-
dömning blir det särskilt problematiskt när det kommer till jämställdhet ef-
tersom jämställdhet inte är ett statiskt tillstånd som går att definiera en gång 
för alla.1410 Det är helt enkelt inte möjligt att mäta sig fram till jämställdhet. 
Emellertid kan det samtidigt konstateras att det finns regleringsutrymme 
för att tydliggöra ansvarsfrågan. Så som jag tolkar Internrevisionsutredningen 
förefaller inte det utrymmet användas. 

1409 SOU 2003:93, sid. 28-29.
1410 Se Svensson, 2003, sid. 224. 
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7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll – en 
fortlöpande process
Ansvaret för intern styrning och kontroll uttrycks enligt förordningen om 
intern styrning och kontroll . De processer som regleras enligt förordningen 
ska vara en integrerad del av verksamheten, och därmed ska de inte tol-
kas som separata processer skilda från övrig verksamhet. Intern styrning och 
kontroll är således inte något som endast ledningen ska arbeta med, utan 
ska ingå i alla de processer, åtgärder eller aktiviteter som myndigheten inom 
ramen för sitt uppdrag utför. Jag avser att återkomma till Internrevisionens 
ansvar och uppgifter enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) längre 
fram.1411

 I förordningsmotiven till förordningen om intern styrning och kontroll 
ägnas ett helt kapitel åt att redogöra för skälen till att reglera intern styrning 
och kontroll vid statliga myndigheter. Kortfattat syftar den rättsliga regle-
ringen till att skapa verktyg för regeringen, som ansvarar inför riksdagen, att 
styra att statsförvaltningen bedriver en effektiv verksamhet, följer lagar, för-
ordningar och att förvaltningen lämnar en tillförlitlig redovisning och rätt-
visande rapportering.1412 Utredningens överväganden tar sin utgångspunkt i 
att stärka regeringens styrning av myndigheterna.1413 Genom förordningen 
förtydligas på vilket sätt ledningen ska redovisa hur den uppfyllt sitt ansvar 
till regering.1414 Till att börja med anses det finnas ett behov av systematik 
och ett tydligt ramverk. Vidare syftar regleringen till att stärka Internrevisio-
nens roll och uppdrag i organisationen. Bakgrunden till det är att ansvaret 
för intern styrning och kontroll inte har varit tydligt. I motiven hänvisas det 
till Riksrevisionens granskningar som återkommande uppvisar brister i vissa 
myndigheters interna styrning och kontroll.1415 Detta i sin tur antas resultera 
i att årsredovisningarna inte ger en rättvisande bild. Vidare att lagar och för-
ordningar inte alltid efterlevs eller att bemyndiganden överträds. Slutligen 
framförs att de krav som ställs på svensk statsförvaltning har anpassats till de 

1411 Se avsnitt 7.5 Tillsyn och kontroll av att myndigheten fullgör sina åtaganden enligt 
styrdokumenten.

1412 Ds. 2006:15, sid. 9.
1413 Ds. 2006:15, sid. 45.
1414 Ds. 2006:15, sid. 47-48.
1415 Ds. 2006:15, sid. 46. Att regeringens styrning inte har varit tillräckligt effektiv på 

jämställdhetsområdet visar granskningar gjorda av Riksrevisionsverket 1999 (RRV 
2000:17) respektive Statskontoret 2004 (Statskontorets rapport 2005:1) samt det 
senaste betänkandet av Styrutredningen 2006 (2007:75). Se även Jämis kartläggning 
av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete under åren 2007-
2009 (Jämi rapport 1/09).
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krav som gäller såväl inom det privata näringslivet som för statsförvaltningar 
i Europa.1416

 Förordningen om intern styrning och kontroll ställer krav på att processen 
följer de grundläggande momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning 
och dokumentation. Myndigheten ska i enlighet med momenten genomföra 
en riskanalys som är ändamålsenlig och anpassad till myndighetens behov. 
Det innebär i korthet att identifiera, värdera och besluta om hantering av 
riskerna för att verksamhetens mål inte uppnås. Syftet med bestämmelsen 
är att myndigheten med ledning av riskanalysen ska vidta åtgärder som är 
nödvändiga för att de krav som framgår av myndighetsförordningen med 
rimlig säkerhet fullgörs. I Ekonomistyrningsverkets rapport poängteras att 
förordningen om intern styrning och kontroll inte bygger på normen att 
”effektiv verksamhet” eller ”god hushållning” bäst följs upp med kontroll el-
ler avstämning mot regelverk.1417 Det är istället fråga om en empirisk ansats 
”[…] att identifiera faktiska förhållanden som har reell betydelse för verk-
samhetens resultat”.1418

 De krav som ställs på processen innebär att ledningen först genomför en 
risk- och verksamhetsanalys i syfte att identifiera och kartlägga risker som 
utgör hot mot att myndigheten når önskat resultat.1419 I förordningsmoti-
ven ges exempel på innehållet i denna analys. Det handlar om att analysera 
förändringar som kan påverka personalsituationen eller organisationen.1420 
Analysen kan innehålla en nulägesbeskrivning om brister och förhållanden, 
nationella som internationella förändringar avseende regler och direktiv, 
ändrade uppdrag et cetera. Av de exempel som ges nämns inte jämställdhet. 

1416 Ds. 2006:15, sid. 7.
1417 ESV, 2010, sid. 72. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Nationella sekretariatet 

för genusforskning inom ramen för Program för jämställdhetsintegrering i staten. Se 
Regeringsbeslut Dnr: IJ2008/1467/JÄM. Nationella sekretariatet för genusforskning 
vid Göteborgs universitet fick i juli 2008 regeringens uppdrag. Uppdraget omfat-
tade bland annat att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegre-
ring, informera om jämställdhetsintegrering och skapa förutsättningar för ett lång-
siktigt stöd för jämställdhetsintegrering. Jämi har som en del av uppdraget publi-
cerat en rapportserie där en rad forskare medverkat till flera av delrapporterna. Ett 
skäl som regeringen angav till att placera uppdraget vid Nationella sekretariatet för 
genusforskning grundade sig på bedömningen att det fanns ett behov av en brygga 
mellan forskningen och myndigheternas jämställdhetsarbete, så att kunskapsbasen 
i arbetet med jämställdhetsintegrering kunde förstärkas, Se Olsson, 2010 (Rapport 
4/10), sid. 7.

1418 ESV, 2010, sid. 72.
1419 3 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
1420 Ds. 2006:15, sid. 80.
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Med risk avses enligt förordningsmotiven ”[…] sannolikheten för att en icke 
önskvärd händelse inträffar som kan medföra att förvaltningsansvaret inte 
uppfylls”.1421

 Enligt Ekonomistyrningsverkets tolkning utgör identifierade risker ett 
hot när de medför att myndigheten inte bedriver verksamhet på ett sådant 
sätt att man når sina mål med beaktande av verksamhetskraven.1422 Myndig-
heternas tillämpning av förordning om intern styrning och kontroll kan utföras 
för verksamheten som helhet, delar av verksamheten eller för enstaka proces-
ser och projekt.1423 När riskerna är identifierade ska ledningen därefter vär-
dera riskerna. Värderingen ligger till grund för myndighetsledningens beslut 
om hantering av riskerna. Ledningen kan då välja att acceptera, undvika, re-
ducera eller dela. Riskanalysen måste därefter följas upp samt uppdateras.1424

 De risker som identifierats som så allvarliga att de behöver åtgärdas för 
att komma upp till en acceptabel nivå innebär att ledningen ska utifrån ris-
kanalysen vidta nödvändiga kontrollåtgärder och etablera rutiner i organisa-
tionen.1425 Enligt motiven är det i första hand verksamhetens nyckelprocesser 
som bör komma ifråga för de åtgärder som vidtas.1426 Vid beslut om åtgärder 
förväntas ledningen göra en avvägning mellan de kostnader som är förenade 
med att genomföra åtgärderna och nyttan av dessa.1427

 I förordningen ställs också krav på myndigheten att se till att den interna 
styrningen och kontrollen systematiskt och regelbundet följs upp och bedöms. 
Vid denna bedömning ska även revisionens iakttagelser beaktas.1428 Syftet 
med uppföljningen anges vara att avgöra dels om identifierade åtgärder verk-
ligen genomförts, dels om de haft avsedd effekt. Med systematiskt avses att 
uppföljningarna sker efter framtagna rutiner eller på annat sätt följer en do-
kumenterad metod.1429 Krav på regelbundenhet i förordningstexten innebär 
att uppföljningar sker med jämna mellanrum. I motiven antyds att myn-
digheten årligen bör göra en översyn av riskanalysen (verksamhetsanalysen). 
Det bör framhållas att med ”revisionen” avses både Riksrevisionens gransk-

1421 Ds. 2006:15, sid. 81.
1422 ESV 2009:38, sid. 12.
1423 ESV 2009:38, sid. 12.
1424 Ds. 2006:15, sid. 81-82.
1425 4 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
1426 Ds. 2006:15, sid. 82.
1427 Ds. 2006:15, sid. 82.
1428 5 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
1429 Ds. 2006:15, sid. 83.
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ningar av verksamheten (extern revision) och Internrevisionernas iakttagelser 
(intern revision).
 Det uppställs även krav på att processen för intern styrning och kontroll 
ska dokumenteras. Dokumentationen syftar till att ge en sammanhängande, 
översiktlig och begriplig bild av hur arbetet går till. Dokumentationskra-
vet omfattar samtliga moment,1430 det vill säga riskanalysen enligt 3 §, kon-
trollåtgärderna enligt 4 § samt uppföljningen och bedömningen enligt 5 §. 
Dokumentationen understryks som viktig för att kunna användas som un-
derlag för ledningens bedömning av intern styrning och kontroll, samt vid 
den externa revisionen. Myndigheten förväntas kommunicera resultatet till 
regeringen, men också enligt 2 kap. 8 § förordningen (2006:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag. Enligt nämnda bestämmelse ska ledningen 
i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av 
huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande.
 Som beskrivits ovan ställs detaljerade krav på myndighetens ledning avse-
ende dess ansvar för intern styrning och kontroll. I motiven till förordningen 
om intern styrning och kontroll nämns inte jämställdhet uttryckligen. Eko-
nomistyrningsverket har inom ramen för regeringsuppdraget Jämställdhets-
integrering i staten (Jämi) analyserat hur jämställdhetsfrågor regleras eller kan 
bevakas i den statliga ekonomistyrningen. Jämställdhetsintegrering anses ha 
två riktningar, dels kan jämställdhetsfrågan avse den egna produktionen med 
ett mer internt fokus, dels jämställdhetsperspektivet i mötet med målgrup-
perna och karaktäristik av ett mer externt fokus.1431 Vidare anses att jäm-
ställdhet inryms inom ramen för den rättsliga regleringen av myndigheternas 
interna processer, det vill säga de grundläggande momenten som ska ingå 
i processen. Denna reglering förespråkas framför en skrivning i reglerings-
brevet, eftersom den förra medför kontinuitet och den senare endast kräver 
en kort uppföljning. Ekonomistyrningsverket menar att jämställdhet med 
fördel kan integreras i ordinarie verksamhet, regelverk och tolkningsmallar. 
Strategin jämställdhetsintegrering enligt Ekonomistyrningsverket kopplas 
till 3 § myndighetsförordningen på följande sätt:

1430 6 § förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
1431 ESV, 2010, sid. 67. De av Ekonomistyrningsverkets definierade hur-frågor (avser 

internt fokus) respektive vad-frågor (externt fokus). Dessa ska inte förväxlas med de 
i studien rättssociologiskt inspirerade hur-frågor som beskrivs i avsnitt 2.2.3 Metod 
för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument med utgångspunkt 
från vem, vad, och hur.
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Jämställdhetsintegrering följer av en förpliktelse till såväl EU som FN.
 I kravet på hushållning ligger i att personalen utnyttjas optimalt i verksam-
heten, myndighetens inre perspektiv.
 I kravet på effektivitet ligger ansvar för att jämställdhetsperspektivet 
uppmärksammas och vägs in i planering och operationalisering. För myn-
dighetens externa perspektiv ska jämställdhetsperspektiv beaktas när resulta-
tet (prestationer och effekter) definieras och fokuseras samt utvärderas och 
analyseras.1432

Även om jämställdhet inte uttryckligen nämns i motiven till förordning-
en om intern styrning och kontroll eller till myndighetsförordningen 
menar jag att Ekonomistyrningsverkets tolkning av bestämmelsen 3 § i 
myndighetsförordningen är övertygande. Däremot kan man ställa sig frå-
gande till varför jämställdhet inte berörs alls i Ekonomistyrningsverkets före-
skrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen och förordningen 
om intern styrning och kontroll.1433 I handledningsskriften som utformats 
till stöd för myndigheternas tillämpning av förordningen om intern styr-
ning och kontroll nämns jämställdhet en gång i samband med ledningens 
bedömning av myndighetens interna miljö och frågan om hur väl medarbe-
tare känner till interna riktlinjer och rutiner.1434 Det synsätt som ges uttryck 
för avseende jämställdhet som en integrerad del i myndighetens ordinarie 
verksamhet och jämställdhet som en del i processen enligt de grundläggande 
momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation 
framträder alltså inte i föreskrifterna.1435

 Om den rättsliga regleringen av myndighetens interna processer syftar 
till att myndigheterna ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med de lagar och 
mål som riksdag och regering har beslutat,1436 bör man kunna utgå från att 
myndighetens ansvar för intern styrning och kontroll inbegriper att planera, 
styra och följa upp de generella jämställdhetspolitiska målen och det speci-

1432 ESV, 2010, sid. 68.
1433 Se ESV Cirkulär 2012:7 (Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd 

till Internrevisionsförordning [2006:1228]) och ESV Cirkulär 2012:8 (Ekonomistyr-
ningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen [2007:603] om intern 
styrning och kontroll). Det kan också nämnas att jämställdhet inte heller berörs 
i allmänna råd till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, se ESV 
Cirkulär 2012:3 (Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag).

1434 ESV 2009:38.
1435 Detsamma gäller Ekonomistyrningsverkets handledningsdokument, se ESV 

2010:34.
1436 Se SOU 2004:23, sid. 267 och 143.
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fika målet om ett jämställt transportsystem, i enlighet med de grundläggande 
momenten. Det påpekas i författningskommentaren till 3 § i myndighetsför-
ordningen att med ”mål” avses i första hand mål angivna i respektive myn-
dighets regleringsbrev.1437 Enligt min uppfattning fråntar detta inte myndig-
hetens dess skyldighet att bedriva verksamheten författningsenligt. Däremot 
visar uttalandet betydelsen av regleringsbreven som ett viktigt instrument för 
att styra myndigheternas jämställdhetsarbete.
 Uppfattningar att jämställdhetsfrågor ingår i ledningens ansvar för intern 
styrning och kontroll delas även av Ann-Marie Morhed och Elin Andersdot-
ter Bengtsson, som har analyserat förutsättningar för ett långsiktigt stöd för 
statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering.1438 Bland annat 
har de utrett hur detta stöd kan byggas upp inom ramen för statens stöd-
struktur till myndigheter och förutsättningarna för nyttjande av den fristå-
ende konsultmarknaden som externt stöd vid jämställdhetsintegrering, samt 
belyst hur internationella och nationella överenskommelser och juridiska 
ramverk är en viktig stödfunktion. Om myndigheternas ansvar och uppdrag 
för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete utifrån ett styrnings- och medbor-
garperspektiv anför Morhed och Andersdotter Bengtsson följande:

I den statliga styrningen är det viktigt att se jämställdhet i ett större perspek-
tiv än som ett kvantitativt representationsproblem. Det är av betydelse att 
ha det demokratiska perspektivet för ögonen och därmed också relationen 
till medborgaren för att säkerställa och öka kvaliteten av de prestationer som 
man tillhandahåller medborgaren. All offentlig [sic!] finansierad verksamhet 
ska ha ett medborgarperspektiv och grundar sig på ett demokratiskt uppdrag. 
I denna mening är myndigheterna regeringens och riksdagens exekutiva, för-
längda arm. Myndigheter får aldrig särbehandla och diskriminera människor 
[sic!] De har ett särskilt ansvar att arbeta i enlighet med den strategi riksdag 
och regering valt för att uppnå de nationella jämställdhetspolitiska målen.1439

Enligt min tolkning av uttalandet förefaller Morhed och Andersdotter 
Bengtsson med ”demokratiskt perspektiv” anse att myndighetens uppgift 
inte endast är att genomföra de mål som beslutats för verksamheten, utan 
att de aktivt och systematiskt ska förändra de ojämna maktförhållanden som 
råder mellan kvinnor och män. I betänkandet Från verksförordning till myn-

1437 SOU 2004:23, sid. 267.
1438 Om Program för jämställdhetsintegrering i staten (Jämi), inom vilken rapporten ta-

gits fram, se avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och 
kontroll – en fortlöpande process, not 1417.

1439 Morhed och Bengtsson Andersdotter, 2010 (Rapport 5/10), sid. 43.
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dighetsförordning uttrycks att förvaltningspolitiken utgår från de grundläg-
gande värdena som kommer till uttryck i Regeringsformen, det vill säga att 
all offentlig makt utgår från folket och utövas under lagarna, med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet.1440 Det betyder att de krav som demokratin ställer innebär att för-
valtningen ska fullfölja sina uppgifter i enlighet med de beslut som har fattats 
av riksdagen och regeringen. Jag förstår Morhed och Andersdotter Bengtsson 
som att de utöver denna förståelse menar att ”demokratiuppdraget” förplik-
tigar till att forma samhället.

7.5 Tillsyn och kontroll av att myndigheten fullgör sina 
åtaganden enligt styrdokumenten

Internrevisionsförordningens (2006:1228) tillämpningsområde gäller för 
Transportstyrelsen och Trafikverket men inte för Trafikanalys, vilket fram-
går av respektive myndigheters instruktioner. Till följd av denna skyldighet 
omfattas transportmyndigheternas verksamheter även av statlig internrevi-
sion. Att de omfattas av statlig revision innebär att Ekonomistyrningsverket 
i efterhand ska kontrollera Internrevisionen vid myndigheten.1441 Avseende 
frågan om organisering föreskrivs enligt 2 § internrevisionsförordningen att 
det vid myndigheten ska finnas en internrevision samt att det enligt för-
ordningen ställs krav på att det finns en chef anställd vid myndigheten som 
ska leda internrevisionen. Internrevisionens uppdragsgivare är enligt förord-
ningen myndighetens styrelse.1442

 Internrevisionen har således en särskild funktion inom myndigheten och 
uttalas vara ett av ledningens verktyg för att värdera den interna styrningen 
och kontrollen.1443 Intern revision ska bedrivas enligt ”god (intern) revi-
sionssed” och ”god (intern)revisorssed”.1444 Internrevisionens uppgift är att 
granska att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med riksdagens, 

1440 SOU 2004:23, sid. 55.
1441 2-3 §§ förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.
1442 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228).
1443 SOU 2004:23, sid. 143.
1444 7 § internrevisionsförordningen (2006:1228). För en närmare beskrivning av be-

greppen ”god (intern)revisionssed” och ”god (intern)revisorssed”, se avsnitt 7.3 All-
mänt om styrdokumenten och deras funktion, not 256.

406



regeringens och myndighetsledningens mål samt att rapporteringen av verk-
samhetens resultat är tillförlitligt. Vidare ska Internrevisionen granska och 
lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning 
och kontroll.1445 Därutöver ska de ge råd och stöd till styrelsen och chefen 
för myndigheten.1446

Enligt internrevisionsförordningen ska styrelsen (som uppdragsgivare) be-
sluta om riktlinjer och revisionsplan för Internrevisionen, samt åtgärder med 
anledning av revisionens iakttagelser och rekommendationer.1447 Med an-
dra ord är det myndighetens styrelse som sätter gränserna för granskning-
ens omfattning. I betänkandet Internrevision i staten – förslag till en förstärkt 
internrevision slås fast att Internrevisionen ska vara objektiv i sin granskning 
och organisatoriskt oberoende i förhållande till den granskade verksamheten. 
Däremot förväntas inte Internrevisionen vara oberoende i relation till led-
ningen.1448 Det görs i betänkandet en distinktion mellan intern och extern 
revision som i väsentliga delar bygger på att intern- och externrevisionen har 
olika uppdragsgivare och olika roller. Externrevisionen (Ekonomistyrnings-
verket) genomför till skillnad mot Internrevisionen granskning på uppdrag 
av en organisations uppdragsgivare, det vill säga regeringen, och ska vara 
oberoende i förhållande till den granskade organisationen. Internrevisionen 
granskar däremot verksamheten i en organisation på uppdrag av dess led-
ning. I Ekonomistyrningsverkets handledningsskrift ges emellertid uttryck 
för en uppfattning om Internrevisionen som en från övriga myndigheten
”fristående, oberoende och objektiv granskningsfunktion”.1449 Ekonomistyr-
ningsverket understryker i skriften att eftersom ledningens ansvar för intern 
styrning och kontroll inte kan delegeras bör det vara ett incitament för led-
ningen att se till att de anställda är väl förtrogna med syftet och målen för 
verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för att varje medarbetare tar 
sitt ansvar för att den interna styrningen och kontrollen fungerar på avsett 
vis.1450

1445 3 § internrevisionsförordningen (2006:1228).
1446 5 § internrevisionsförordningen (2006:1228).
1447 10 § internrevisionsförordningen (2006:1228).
1448 SOU 2003:93, sid. 35.
1449 Se Ekonomistyrningsverkets handledningsskrift, som har tagits fram till stöd för 

de myndigheter som omfattas av förordningen (2007:603) om intern styrning 
och kontroll, samt de myndigheter som omfattas av myndighetsförordningens 
(2007:515) generella krav på att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen 
fungerar betryggande, ESV 2009:38, sid. 8.

1450 ESV 2009:38, sid. 8.
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 Ekonomistyrningsverket är den myndighet som ska granska de myn-
digheter som ingår i den statliga revisionen. Regeringen styr Ekonomistyr-
ningsverket, liksom sina andra myndigheter, genom en myndighetsspecifik 
instruktion.1451 I instruktionen för Ekonomistyrningsverket anges myndig-
hetens allmänna uppgifter. Bland dessa allmänna uppgifter är att utveckla 
och samordna den statliga internrevisionen1452 och bistå regeringen med det 
underlag som regeringen behöver för att säkerställa en effektiv förvaltning 
och att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Vidare ska 
myndigheten utveckla och förvalta principer, regelverk och metoder för en 
effektiv ekonomisk styrning i staten, göra prognoser, analysera och informe-
ra regeringen om den statliga ekonomin, samt inom sitt verksamhetsområde 
ge stöd till andra statliga myndigheter. De föreskrifter som har betydelse i 
sammanhanget är att Ekonomistyrningsverket inom ett antal områden har 
i uppgift att särskilt utveckla god redovisningssed i staten och ansvara för 

1451 Till skillnad mot Transportstyrelsen och Trafikverket ska Ekonomistyrningsverket 
inte tillämpa internrevisionsförordningen. Enligt instruktionen till Ekonomistyr-
ningsverket ska det vid myndigheten istället finnas ett Redovisningsråd bestående 
av sju ledamöter, som har till uppgift att ge myndighetschefen råd och främja ut-
vecklingen av god redovisningssed i staten. Därutöver anges i instruktionen att det 
vid myndigheten ska finnas ett Internrevisionsråd som har till uppgift att ge myn-
dighetschefen råd samt främja utvecklingen av den statliga internrevisionen (18 §). 
Konstruktionen bygger troligtvis på att myndigheten inte kan bedriva tillsyn över 
sin egen verksamhet, enligt min mening.

1452 Det bör i sammanhanget påpekas att Riksrevisionen (RRV) liksom Statskontoret 
har till uppgift att granska den statliga förvaltningen/verksamheten. RRV är riksda-
gens kontrollmakt medan Statskontorets uppgift är att bland annat förse regeringen 
och departementen med beslutsunderlag. RRV leds av tre riksrevisorer som var och 
en självständigt beslutar om vad som ska granskas. I dess uppdrag ligger att gran-
ska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning 
och en effektiv förvaltning i staten. Granskningen omfattar både finansiell revision 
genom kontroll av att pengaflöden redovisats på ett korrekt sätt, och effektivitets-
granskning genom utvärdering av verksamhetens resultat i termer av vilket värde 
medborgare/näringsliv fick för pengarna och vilken måluppfyllelse som pengarna 
använts till, se Wittbom, 2009, sid. 68.

  I Statskontorets uppdrag ingår ett förvaltningspolitiskt uppdrag som innefattar 
generella frågor rörande förvaltningens organisering, styrning och kompetensför-
sörjning. Därutöver ska de ta fram myndighetsanalyser. Analysen utgör underlag i 
regeringens myndighetsdialog och vid regeringens bedömning av hur myndigheten 
arbetar och samverkar för att säkerställa en rättssäker, effektiv och medborgar- och 
företagsorienterad förvaltning. Myndighetsanalyserna görs utifrån en modell som 
Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen. Samverkansskyldigheten framgår 
till exempel i instruktionen till Ekonomistyrningsverket (14 §) och i instruktionen 
till Statskontoret (4 §), vilka föreskriver att myndigheterna ska samverka för att 
säkerställa och en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning.
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statsredovisningen och dokumentationsformer för såväl enskilda myndig-
heter som staten som helhet, utveckla, förvalta och samordna den statliga 
internrevisionen samt utveckla och förvalta intern styrning och kontroll i 
staten. Däremot faller det utanför Ekonomistyrningsverkets uppdrag om in-
ternrevision att utöva direkt tillsyn eller att gå in i enskilda ärenden.
 För att kunna utvärdera och bedöma den statliga internrevisionen samt 
hämta in information från de myndigheter som omfattas av statlig intern-
revision medges i instruktionen till Ekonomistyrningsverket dels en rätt 
att från andra myndigheter få upplysningar för att få den information som 
myndigheten behöver för sin verksamhet, dels rätt att meddela föreskrifter 
i fråga om verkställigheten av författningar om den statliga redovisningen, 
finansiella styrningen och resultatstyrningen (31 §).1453

 Ekonomistyrningsverket är kritiskt till myndighetsförordningen och an-
ser att den är alltför allmänt formulerad. De menar att begreppen ”hushålla” 
och ”effektivitet” är för vida och behöver utvecklas och preciseras för att bli 
föremål för intern styrning och kontroll. En påtaglig risk är annars att frågor-
na inte kommer med i riskanalysen. Om jämställdhetsintegrering däremot 
är central för myndigheten själv, genom antingen styrning eller annan på-
verkan, kommer den att omfattas av den interna styrningen och kontrollen. 
Analyser av risken för otillräcklig jämställdhetsintegrering blir då en självklar 
del i den interna styrningen, enligt Ekonomistyrningsverkets analys.1454 Som 
jag tidigare påtalat har Ekonomistyrningsverket inte nyttjat sin föreskriftsrätt 
för att understödja en sådan tolkning av de förordningar som styr myndighe-
tens interna styrning och kontroll.1455 Ekonomistyrningsverket understryker 
i sammanhanget att instruktionerna och regleringsbrevet har en viktig funk-
tion för myndighetens interna styrning och kontroll. Vidare understryks en 
förutsättning vara att myndigheten har definierat sina uppgifter och mål på 
ett sådant sätt att de kan användas för att göra den riskanalys som förord-
ningen om intern styrning och kontroll föreskriver.1456 Så som jag tolkar 
Ekonomistyrningsverket krävs att ledningen kommunicerar och förmedlar 
sin syn på risker. Det kan också konstateras att det finns ett rättsligt regelverk 

1453 Se 30-31 §§ förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.
1454 ESV, 2010, sid. 72.
1455 Se avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll – 

en fortlöpande process. Ekonomistyrningsverket har utöver bestämmelsen i 13 § 
förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll enligt 7 § internrevisions-
förordningen (2006:1228) rätt att meddela föreskrifter.

1456 ESV 2009:38, sid. 14.
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som stödjer strategiska steg i den statliga styrningsprocessen, men att jäm-
ställdhet inte uppmärksammas inom ramen för denna.

7.6 Sammanfattande kommentarer

Nedan sammanfattar och kommenterar jag resultaten av undersökningen 
utifrån frågan om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i styrdoku-
menten för Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. Som framgått 
utpekas organisering och styrning av myndigheterna inom transportområ-
det ha stor betydelse för transportpolitisk måluppfyllelse. Den poängteras 
som nämnts utgå från de transportpolitiska målen samt vara anpassad efter 
och konkretiserad med utgångspunkt i de olika myndigheternas uppdrag 
och verksamhet. I undersökningen har jag utgått från de förståelser av målet 
om ett jämställt transportsystem som uttrycks i propositionstexterna.1457 Det 
innebär att den rättsliga styrningen av myndigheterna förväntas svara mot 
de problemrepresentationer som redovisades i kapitel 3.1458 Dessutom har jag 
utgått från kravet på att myndigheterna ska jämställdhetsintegrera sina verk-
samheter för att uppnå såväl det transportpolitiska målet om ett jämställt 
transportsystem som de generella jämställdhetspolitiska målen.1459

 Min analys av styrdokumenten visar att de anger myndigheternas befo-
genheter och skyldigheter samt att de har olika funktioner och räckvidd. 
Genom olika styrdokument kan styrningen avse generella krav på statliga 
myndigheter, årliga uppdrag och återrapporteringskrav, krav på myndighe-
tens grundläggande uppgifter eller interna processer. För myndighetens in-
terna processer utpekas ledningen ha det yttersta ansvaret för att den interna 
styrningen och kontrollen är betryggande enligt förordningen (2007:603) 
om intern styrning och kontroll.

1457 De propositionstexter som avses är Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transport-
system (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för 
framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93), vilka undersöktes i kapitel 3.

1458 Se figur 5 under avsnitt 3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet ”ett jämställt trans-
portsystem” i vilken ges en sammanfattning av dominerande problemrepresentatio-
ner och förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” som kommer till uttryck 
i propositionstexterna.

1459 Se avsnitt 7.2 Allmänt om myndigheterna, den rättsliga styrningen och dess kopp-
ling till målet om ett jämställt transportsystem.
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 Trots att en ny och förenklad målstruktur har antagits med syftet att un-
derlätta bland annat styrningen, genomförandet och uppföljningen av den 
statliga transportpolitiken och med det ett flertal nya myndigheter inrättats 
förefaller jämställdhetsperspektivet inte avspeglas i någon större utsträck-
ning. Istället visar resultaten på motsatsen. Till detta återkommer jag längre 
fram.
 Inom ramen för denna studie visar undersökningen vikten av att det finns 
tydliga mål och uppdrag avseende myndigheternas jämställdhetsarbete. Ett 
övergripande resultat av undersökningen är att det för jämställdhetsstyrning 
krävs en helhetssyn på den rättsliga styrningen av myndigheterna, eftersom 
styrdokumenten är nära sammankopplade med varandra. Det betyder att 
den rättsliga styrningen består av olika beståndsdelar som tillsammans syftar 
till att styra myndigheterna att handla på ett visst sätt och att åstadkomma 
vissa prestationer och samhälleliga effekter.
 Att styrdokumenten utgör beståndsdelar i styrningen visar den rättsliga 
styrningen av vissa utpekade processer hos myndigheten. Genom en rättslig 
reglering som ställer krav på grundläggande moment i processen1460 syftar 
reglerna i förordningen om intern styrning och kontroll till att myndigheten 
uppfyller verksamhetskraven. En förutsättning för detta är att de mål och upp-
drag som ska främja jämställdheten är tydliga och konkretiserade i all rättslig 
reglering och i synnerhet i styrdokumenten för rättslig styrning av myndighe-
terna. Att även den generella jämställdhetsstyrningen behöver vara tydlig och 
konkretiserad baseras på det faktum att förordningarna om intern styrning, 
genom att kopplingen till bestämmelsen i 3 § myndighetsförordningen1461 
som föreskriver att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt 
och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 
innebär att myndigheten ska följa all jämställdhetsreglering.
 Som jag har visat ställer den rättsliga regleringen krav på att myndighe-
tens interna processer följer de grundläggande momenten riskanalys, kon-
trollåtgärder, uppföljning och dokumentation. Denna process förutsätts vara 
en integrerad del i ledningens interna styrning och kontroll av sin verksam-
het. Det betyder att ledningen ska se till att de anställda är väl förtrogna med 

1460 Som framgått uttrycks att intern styrning och kontroll ska ingå i alla myndighetens 
processer, se avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och 
kontroll – en fortlöpande process.

1461 Beträffande vad som avses med ”mål” enligt 3 § myndighetsförordningen, se avsnitt 
7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll – en fortlö-
pande process.
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målen för verksamheten, att skapa goda arbetsförhållanden och att ta till 
vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet, vilket antas främja 
ledningens verksamhetsansvar.1462 Om exempelvis riskanalyser genomförs på 
flera olika nivåer förutsätts de identifierade riskerna kommuniceras för att 
förbättra kunskapen om riskerna, men också för att avgöra på vilken nivå 
kontrollåtgärder ska införas för att få bästa effekt.
 I internrevisionsförordningen (2006:1228) anges de krav som ställs på 
Internrevisionens granskning av ledningens interna styrning och kontroll. 
I samma förordning utpekas myndighetens styrelse som Internrevisionens 
uppdragsgivare. I förordningsmotiven framgår det tydligt att Internrevisio-
nen inte förväntas vara oberoende i förhållande till sin uppdragsgivare.1463 
I detta avseende utgör den rättsliga konstruktionen emellertid ett problem 
när det kommer till styrning av myndighetens jämställdhetsarbete. Först och 
främst förutsätter den rättsliga regleringen av myndighetens interna proces-
ser att styrelsen uppfattar jämställdhet som en viktig bedömningsgrund för 
att fullgöra de krav som följer av bestämmelsen i 3 § myndighetsförordning-
en. Det betyder att ledningen måste identifiera och bedöma brist på målupp-
fyllelse av det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” eller de 
generella jämställdhetspolitiska målen som ett faktiskt förhållande som har 
reell betydelse för verksamhetens resultat. Morhed och Andersdotter Bengts-
son har uttryckt det på följande sätt:

En bra riskanalys borde vara genomförd utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Avsaknaden av jämställdhetsintegrerad kvalitetssäkring borde betraktas som 
en relevant risk. Det är viktigt att synliggöra hur brist på jämställdhetsper-
spektiv på myndigheten ökar risken för att myndigheten inte lever upp till 
effektivitet och hushållande av resurser och andra principer kring en välskött 
myndighet […] samt äventyrar att myndigheten kan leverera sina prestationer 
och nå sina verksamhetsmål.1464

Därefter krävs att ledningen värderar risken som ett faktiskt förhållande som 
har reell betydelse för verksamhetens resultat (brist på måluppfyllelse av det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem eller de generel-
la jämställdhetspolitiska målen), och därigenom kan resultera i ett beslut 
om kontrollåtgärd. Dessutom ställs i förordningen om intern styrning och 

1462 ESV 2009:38, sid. 14.
1463 Se avsnitt 7.5 Tillsyn och kontroll av att myndigheten fullgör sina åtaganden enligt 

styrdokumenten.
1464 Morhed och Bengtsson Andersdotter, 2010 (Rapport 5/10), sid. 25.
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kontroll krav på att åtgärden för att främja jämställdhet ska utgå från en 
kostnads- och nyttovärdering. En sådan värdering av riskhanteringen kan 
innebära att ledningen accepterar, begränsar, delar eller eliminerar risken. En-
ligt min bedömning vore ett riskhanteringsbeslut som innebär att ledningen 
accepterar risken uteslutet, eftersom det skulle stå i direkt strid med bestäm-
melsen i 3 § myndighetsförordningen.
Resultaten visar att ledningen enligt förordningen om intern styrning och 
kontroll förväntas skapa rutiner för att systematiskt kunna följa upp och 
utvärdera om risken är undanröjd, det vill säga eventuella brister vad avser 
möjligheter att uppnå det transportpolitiska målet om ett jämställt trans-
portsystem eller de generella jämställdhetspolitiska målen. Vidare ska denna 
process dokumenteras av ledningen så att den ger en sammanhängande, 
översiktlig och begriplig bild av hur arbetet gått till. Min poäng med be-
skrivningen ovan är att visa att det inom ramen för nämnda förordning finns 
tydliga regler för hur processen ska genomföras och följas upp, men att det 
dels krävs kunskap om skyldigheten att bedriva jämställdhetsarbete, dels tyd-
liga och konkretiserade jämställdhetsregler, mål, uppdrag samt anvisningar 
om hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Frågan huruvida myndighetens 
ledning arbetar med jämställdhetsfrågor i enlighet med de grundläggande 
momenten i processerna är oklart. Det kan konstateras att det finns ett be-
hov av ökad kunskap avseende myndigheternas tillämpning av förordningen 
om intern styrning och kontroll kopplat till jämställdhetsmålen, det vill säga 
genom studier av myndigheternas dokumentation av intern styrning och 
kontroll.
 Min bedömning är att det finns en överhängande risk att ledningen inte 
tolkar att det av bestämmelsen i 3 § myndighetsförordningen följer att strate-
gin jämställdhetsintegrering är en förpliktelse i förhållande till EU såväl som 
till FN. Vidare att bestämmelsen ställer krav på hushållning, vilket innebär 
att personalen utnyttjas effektivt i verksamheten. I effektivitet ligger ett an-
svar för att jämställdhetsperspektivet uppmärksammas och vägs in i planering 
och operationalisering, men också att jämställdhetsperspektivet ska beaktas 
när resultatet definieras och fokuseras samt utvärderas och analyseras.1465 
Trots Ekonomistyrningsverkets tolkning av bestämmelsen i myndighets-

1465 ESV, 2010, sid. 70. Se även avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern 
styrning och kontroll – en fortlöpande process. Här utgår jag från Ekonomistyr-
ningsverkets rapport där myndigheten fastslår att bestämmelsen i 3 § myndighets-
förordningen inkluderar kravet på jämställdhetsintegrering.
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förordningen, som uttrycks i Program för jämställdhetsintegrering i staten,1466 
visar undersökningen att denna tolkning inte avspeglas i Ekonomistyrnings-
verkets föreskrifter och allmänna råd eller i handledningsdokument. Enligt 
min uppfattning är det anmärkningsvärt eftersom myndigheten som en cen-
tral förvaltningsmyndighet enligt förordningarna1467 medges rätt att utfärda 
föreskrifter.1468 Som visat har Ekonomistyrningsverket möjlighet att utveckla 
och förvalta principer, regelverk och metoder för en effektiv ekonomisk styr-
ning i staten. Myndigheten förväntas att inom sitt verksamhetsområde ge 
stöd till andra statliga myndigheter, samt att analysera och lämna underlag 
till regeringen för att säkerställa att statsförvaltningen är effektiv och att den 
interna styrningen och kontrollen är betryggande. Ekonomistyrningsverket 
ger intryck av att inte skilja sig från andra myndigheter vad avser kravet på 
systematiskt jämställdhetsarbete och förefaller hantera jämställdhetsfrågor 
sidoordnat från sina övriga uppgifter. Det är först när ett specifikt uppdrag 
ges, som i det här fallet av Jämi, som jämställdhet behandlas mer utförligt. 
 Ytterligare ett problem som jag har visat är avsaknaden av åtgärder och 
insatser, det vill säga om ledningen av olika skäl uppvisar brister vad avser 
jämställdhetsarbetet.1469 Styrelsen förväntas då besluta om åtgärder med an-
ledning av Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Det förut-
sätter dels att Internrevisionen trots avsaknad på föreskrifter och allmänna 
råd gör samma tolkning av bestämmelsen (3 §) i myndighetsförordningen 
som Ekonomistyrningsverket, dels att jämställdhet ingår i de riktlinjer och 
planer för revisionen som fastställs av styrelsen i enlighet med bestämmel-
serna i internrevisionsförordningen. Om dessa riktlinjer eller planer för 
revision inte fokuserar på jämställdhet kommer Internrevisionen att sakna 
incitament för att särskilt granska jämställdhet. Den rättsliga konstruktionen 
innebär i praktiken att myndighetens styrelse ska utöva tillsyn och kontroll 
över sin egen ”interna styrning och kontroll” av verksamheten.1470 Att denna 

1466 Om Program för jämställdhetsintegrering i staten, se avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsled-
ningens ansvar för intern styrning och kontroll – en fortlöpande process, not 1417.

1467 Här avses internrevisionsförordningen och förordningen om intern styrning och 
kontroll . 

1468 Föreskrifter ska som en auktoritativ rättskälla åtlydas av dem de riktar sig mot, se 
avsnitt 6.5 Sammanfattande kommentarer och i angivet avsnitt not 1259.

1469 Det kan alltså röra sig om brister kopplat till a) det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem, b) och/eller de generella jämställdhetspolitiska målen, c) 
och/eller avseende metoden för att uppnå samtliga angivna mål, det vill säga krav 
på jämställdhetsintegrering av verksamheten. 

1470 Se 11 § internrevisionsförordningen (2006:1228).
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sker genom en särskild enhet vid myndigheten framstår inte som mindre 
problematiskt. 
 Även om det finns tydliga krav på myndighetens interna process före-
faller begreppen ”riskanalys”, ”kontrollåtgärder”, ”uppföljning” och ”doku-
mentation” inte vara avpassade för ledningens jämställdhetsstyrning i verk-
samheten. Eftersom krav på jämställdhetsintegrering inte tydligt framgår av 
bestämmelsen i 3 § i myndighetsförordningen blir även kopplingen mellan 
ledningens ansvar för intern styrning och kontroll och de krav som följer av 
bestämmelsen otydlig. Det finns således en tydlig brist på normering av hur 
jämställdhet ska implementeras i den interna processen enligt de grundläg-
gande momenten, men även i rapporteringen som följer av instruktionen till 
myndigheten.1471

 Som jag har visat anges i myndigheternas årsredovisningar återkommande 
att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Men eftersom den 
interna styrningen och kontrollen inte utvecklas närmare i årsredovisning-
arna framgår det inte om ledningens ansvar för intern styrning och kontroll 
har brister avseende myndigheternas jämställdhetsarbete.1472 Vidare är det 
inte möjligt att utläsa om jämställdhet har integrerats i processerna, det vill 
säga i enlighet med de grundläggande momenten.
 Av undersökningen framgår att i Transportstyrelseutredningens huvud-
betänkande ses Transportstyrelsens verksamhet som en del av utformningen 
och genomförandet av transportpolitiken. Det betonas att jämställdhet mås-
te beaktas i myndighetens normgivning.1473 Ett problem är att det saknas 
konkretiseringar om hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsfrågorna 
i till exempel normgivningen. Enligt min uppfattning bör instruktionen till 
Transportstyrelsen tolkas i enlighet med de syften som uttalas med myndig-
hetens verksamhet, och som jag har visat kommer till uttryck i Transport-
styrelseutredningens huvudbetänkande. I brist på konkretion innebär nuva-
rande reglering att det överlåts till Transportstyrelsen att bedöma hur målet 
”ett jämställt transportsystem” kan beaktas i myndighetens normgivning. 
För att genus och jämställdhet ska ges relevans i myndighetens normgivning, 
tillståndsgivning och tillsyn, men också för tolkning av styrdokumenten var-
med olika krav ställs på myndigheten, fordras mer än traditionell juridisk 

1471 Se Morhed och Bengtsson Andersdotter, 2010 (Rapport 5/10), sid. 40. 
1472 Enligt 8 § förordningen (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag före-

skrivs endast att myndigheten i årsredovisningen ska lämna en bedömning av huru-
vida den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

1473 SOU 2008:44, sid. 316-317. Se avsnitt 7.4.2 Jämställdhetsperspektiv i instruktioner.
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kunskap.1474 Eftersom Transportstyrelsen i exempelvis normgivningen iklä-
der sig rollen som lagstiftare skulle jag vilja hävda att för de fall regeringens 
normgivningsmakt delegeras till myndigheter, som därigenom ges rätt att 
utfärda föreskrifter inom ett visst område, bör det ställas krav på särskild 
kompetens i förvaltningen. Den kompetens som lämpligen bör krävas är 
genusrättsvetenskapliga kunskaper.
 I Trafikverksutredningens betänkande framträder jämställdhet i vaga 
syftesbeskrivningar när innebörden av transportsystemets funktionalitet 
beskrivs.1475 Som konstaterats tillför dessa knapphändiga beskrivningar om 
jämställdhet inte särskilt mycket som tolkningsunderlag för bestämmelserna 
i instruktionen till Trafikverket. I instruktionen till Trafikanalys nämns inte 
jämställdhet alls i de uppgifter som åligger myndigheten, och det går inte 
heller med hjälp av förordningsmotiv att tolka in ett sådant syfte.
 Med stöd av resultaten kan det även konstateras att regleringsbreven 
inte används i samma utsträckning som under åren 2002-2006 för att styra 
myndigheternas jämställdhetsarbete. Med undantag från regleringsbrevet 
för budgetåret 2010 för Trafikverket, vilket föreskrev att Trafikverket ska ef-
tersträva en jämn könsfördelning i sin organisation, ges inga jämställdhets-
främjande uppdrag till Trafikverket och Trafikanalys via regleringsbreven för 
budgetåren 2010-2011.1476 Detsamma gäller regleringsbreven för Transport-
styrelsen för budgetåren 2009-2011.
 Min samlade bild av resultaten visar att de förståelser som enligt min tolk-
ning kommer till uttryck i propositionstexterna inte avspeglas särskilt tyd-

1474 Med traditionell juridisk kunskap avses här avslutad examen på Juristprogrammet. 
Det pågår ett förändringsarbete inom landets juristutbildningar. I ett flertal styrdo-
kument markeras behovet av att utveckla och integrera genusperspektivet i juristut-
bildningen, men även av JUSEK:s studentsektioner. Inom akademien sker genus-
forskningens utveckling inom den kritiska reflekterande traditionen, se Gunnarsson 
och Svensson, 2009, sid. 16 ff. Enligt min mening torde det vara okontroversiellt 
att påstå att det är lång väg kvar vad avser genusperspektiv i juristutbildningen. 
Till dess krävs det enligt min mening genusrättsvetenskapliga kunskaper i betydel-
sen en kunskapsteoretisk hållning där rätten och de grundantaganden som rätten 
baseras på inte tas för given, samt kunskaper om hur kön och genus konstrueras 
och reproduceras i rätten och i rättsvetenskapen. Med andra ord krävs det dubbla 
kompetenser. 

1475 SOU 2009:31, sid. 21. Se avsnitt 7.4.2 Jämställdhetsperspektiv i instruktioner samt i 
angivet avsnitt not 1350. 

1476 Se avsnitt 7.4.3 Jämställdhetsperspektiv i regleringsbrev. Det kan även konstateras 
att jämställdhetsperspektivet inte finns med i framtida och kommande satsningar 
i transportsystemet, om man utgår från Trafikverkets nationella plan för de kom-
mande åren 2010-2021.
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ligt i styrdokumenten för rättslig styrning av Transportstyrelsen, Trafikverket 
och Trafikanalys. Det finns några skärvor av krav på jämställdhet och det är 
också möjligt att utifrån diverse styrdokument tolka in krav på jämställdhet. 
Men det är otillräckligt för att få genomslag. Den reglering som finns är att 
myndigheten ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Formule-
ringen är allmänt hållen och saknar nog konkretion för att myndigheten ska 
uppnå de förståelser som jag menar kommer till uttryck i propositionstex-
terna.1477 Vidare saknas anvisningar i instruktionen om hur konkurrerande 
mål ska viktas mot varandra. För att transportpolitikens mål ska styra och 
påverka verksamheten hos de aktuella myndigheterna krävs mer än generella 
krav på att de transportpolitiska målen ska uppnås.

1477 Om undersökning av propostionstexterna hänvisas till kapitel 3.
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8. Sammanfattande och 
avslutande analys

8.1 Inledning

Detta kapitel ägnas åt en fördjupad diskussion i ett par områden. Således är 
detta inget kapitel där all analys sker, utan det samlar upp en del resonemang 
som tidigare berörts. Mot bakgrund av avhandlingens övergripande syfte 
kommer resultaten i denna del att analyseras med stöd av min teoretiska ram. 
För en mer fullständig sammanfattande analys av undersökningsområdena i 
studien hänvisas därför läsaren även till de sammanfattande kommentarerna 
under respektive kapitel.1478 Mer specifikt kommer kapitlet att disponeras på 
följande sätt: Inledningsvis ges en kort sammanfattning av studiens syfte och 
frågeställningar under avsnitt 8.1.1,1479 därefter följer dispositionen avhand-
lingens frågeställningar (1) hur ett jämställt transportsystem omtalas och för-
stås i de tre propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transport-
system, Moderna transporter och Mål för framtidens resor och transporter,1480 (2) 
om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i det rättsliga regelverket1481 
inom de områden som, i de transportpolitiska propositionerna som behand-
lades under fråga ett, utpekas som centrala för transportpolitisk måluppfyl-
lelse och (3) om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jäm-
ställdhetsperspektiv inom de regelverk vars områden, i de transportpolitiska 

1478 Det ovan sagda innebär att för en mer fullständig analys krävs att de sammanfat-
tande kommentarerna under respektive kapitel läses tillsammans med analysen i 
innevarande kapitel. Notera att analysen av propositionstexterna (kapitel 3) görs 
dock löpande i kapitlet, vilket följer av den metod (”Vad är problemet?”) som an-
vänds för att analysera texterna. 

1479 Frågeställningarna återges under nämnda avsnitt. 
1480 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93.
1481 Som beskrivits under avsnitt 1.3 Presentation av syfte och frågeställningar, not 57, 

avses med regelverk den reglering som finns för att styra de områden som i propo-
sitionstexterna utpekas som viktiga för att uppnå målet ”ett jämställt transportsys-
tem”, det vill säga kollektivtrafik, fysisk planering och styrning av myndigheter. 
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propositionerna som behandlades under fråga ett, utpekas som centrala för 
transportpolitisk måluppfyllelse.
 Utifrån den första frågeställningen under avsnitt 8.2 förs först en gene-
rell diskussion av undersökningen kopplad till resultaten. I detta kapitel går 
jag vidare i min analys av propositionstexterna, där resultaten kommer att 
analyseras utifrån avhandlingens syfte och teoretiska grund. Jag börjar först 
med att beröra vad som görs till ett ”problem” i propositionstexterna och hur 
dessa kan förklaras. 
 Därefter analyseras de förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” 
som kommer till uttryck i propositionstexterna. Under avsnitt 8.2.2.1 inrik-
tas analysen på hur makt och inflytande begränsas i rumslig mening och i 
val av färdmedel, och under avsnitt 8.2.2.2 hur förståelser av ”ett jämställt 
transportsystem” reproducerar könsmönster och legitimerar hinder för att 
vidta jämställdhetsfrämjande åtgärder. Under avsnitt 8.2.2.3–8.2.2.4 kommer 
olika förståelseskapande processer och vilka eventuella konsekvenser de kan 
få att beröras närmare. Med förståendeskapande processer avses ”görandet” 
av kunskap om den sociala verkligheten, och därmed kön. 
 Under den andra frågeställningen under avsnitt 8.3 uppmärksammas med 
hjälp av rättssociologiska verktyg den rättsliga styrningen och förhållandet 
mellan rätt och samhälle. Inom ramen för detta kommer sambandet mellan 
de i avhandlingen undersökta reglerna att beröras närmare. Jag utgår från 
vad som i teoriavsnitten beskrivits som den ”bundna” tanken, det vill säga 
att rätten som en del av den sociala verkligheten speglar de materiella villko-
ren. Att rätten är skapad av människor innebär inte nödvändigtvis att kvin-
nor och män är jämställda i fråga om makt och inflytande för att omskapa 
den.1482 
 Inom ramen för den tredje frågeställningen under avsnitt 8.4 analyseras 
om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsper-
spektiv. Kapitlet avslutas med några reflektioner utifrån det samlade resulta-
tet under avsnitt 8.5. Nedan ges först en sammanfattning av undersökningen. 

1482 Det gäller även ur ett jämlikhetsperspektiv, det vill säga att makt och inflytande 
kan vara ojämlikt fördelat mellan individer och grupper av individer. Denna studie 
fokuserar dock endast på könsrelationen. 
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8.1.1 En kort resumé av vad som avhandlats

Det övergripande syftet i denna studie är att analysera hur man med rätten 
som styrmedel kan främja jämställdhet1483 med utgångspunkt i transportpo-
litikens mål om ett jämställt transportsystem. Det handlar om att pröva för-
utsättningarna för att realisera den politiska målsättningen om ett jämställt 
transportsystem, men också om att synliggöra de värden som ligger till grund 
för den rättsliga regleringen inom de undersökta områdena. Utifrån syftet 
har tre frågeställningar formulerats. 
 Den första frågeställningen handlar hur ett jämställt transportsystem 
omtalas och förstås i de tre propositionerna Infrastruktur för ett långsiktigt 
hållbart transportsystem, Moderna transporter och Mål för framtidens resor och 
transporter.1484 Med inspiration av Bacchis policyanalytiska metod som foku-
serar på problemrepresentationer undersöks i propositionstexterna vad som 
görs till problemet, det vill säga problem förstås som socialt konstruerade 
snarare än för givet tagna.1485 Det är inte alltid som detta uttrycks explicit. 
I enlighet med metoden är det möjligt att indirekt studera vad som anses 
utgöra problem med hjälp av beskrivningar av lösningar och orsaker (till ett 
problem som endast uttrycks indirekt). 
 Som påvisats i denna studie dominerar tre centrala problemrepresentatio-
ner när ett jämställt transportsystem omtalas i propositionstexterna. Vidare 
framträder inom dessa problemrepresentationer vissa bestämda förståelser av 
jämställdhet i transportsystemet.1486 Studien visar också att vissa områden 
bedöms som särskilt viktiga för transportpolitisk måluppfyllelse, och därmed 
målet om ett jämställt transportsystem. De områden som utpekas är kol-
lektivtrafiken, fysisk planering och styrning av myndigheter. I innevarande 

1483 Jag vill återigen påpeka att jag i undersökningen använder mig av begreppet ”jäm-
ställdhetsperspektiv” i undersökningarna, vilket inkluderar dels de förståelser ”ett 
jämställt transportsystem” som kommer till uttryck i de transportpolitiska proposi-
tionstexterna som undersöktes i kapitel 3, dels de jämställdhetspolitiska målen som 
finns beskrivna i propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – Nya mål 
i jämställdhetspolitiken (Prop. 2005:06:155). Detta berördes under avsnitt 4.1 Inled-
ning samt i angivet avsnitt, not 716. 

1484 Prop. 2001/02:20, Prop. 2005/06:160 och Prop. 2008/09:93. 
1485 Se avsnitt 2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt transportsystem i 

transportpolitiska dokument med utgångspunkt i problemrepresentationer.
1486 För en översikt av problemrepresentationer och förståelser av målet ”ett jämställt 

transportsystem”, se figur 5 under avsnitt 3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet 
”ett jämställt transportsystem”. I detta kapitel (avsnitt 8.2) analyseras utifrån min 
teoretiska ram resultatet av undersökningen av propositionstexterna (kapitel 3), det 
vill säga förståelserna av det transportpolitiska jämställdhetsmålet.

423



kapitel analyseras såväl problemrepresentationer som förståelser av målet ”ett 
jämställt transportsystem”. Utifrån studiens övergripande syfte är analysens 
andra1487 led viktigt, då resultatet av denna antas kunna ligga till grund för 
en (förändrad) reglering. 
 Den andra frågeställningen rör om och hur ett jämställdhetsperspektiv 
avspeglas i det rättsliga regelverket inom de områden som, i de transport-
politiska propositionerna som behandlades under fråga ett, utpekas som 
centrala för transportpolitisk måluppfyllelse. De lagar och styrdokument 
som undersöks inom ramen för ovannämnda områden är lag (2010:1065) 
om kollektivtrafik, plan- och bygglagen (2010:900), väglagen (1971:948) och 
lag (1995:1649) om byggande av järnväg (banlagen). Regeringens styrning 
av myndigheter sker med hjälp av olika styrdokument. Dessa konstatera-
des inriktas på direkt styrning och indirekt styrning av myndigheterna. De 
styrdokument som syftar till att reglera det senare ställer tillsammans krav 
på myndighetens ansvar för att säkerställa att det vid myndigheten finns en 
intern styrning och kontroll som fungerar betryggande (styrning av myndig-
hetens interna processer). Specifikt undersöktes inom ramen för den direkta 
styrningen följande styrdokument: den generella myndighetsförordningen 
(2007:515), instruktioner och regleringsbrev till myndigheterna Transport-
styrelsen, Trafikverket och Trafikanalys. Vidare undersöktes, under indi-
rekt styrning, internrevisionsförordningen (2006:1228) och förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll.1488 
 Den tredje och sista frågeställningen handlar om den rättsliga konstruk-
tionen möjliggör och främjar ett jämställdhetsperspektiv inom de regelverk 
vars områden, i de transportpolitiska propositionerna som behandlades 
under fråga ett, utpekas som centrala för transportpolitisk måluppfyllelse. 
Denna fråga undersöktes i kollektivtrafiklagen och i plan- och bygglagen. 
Undersökningen syftade till att ta reda på hur tydlig lagstiftningen är för 
att effektuera uttryckta målsättningar om jämställdhet på transportområdet. 
Reglerna har valts ut mot bakgrund av att de styr processer och utformning 

1487 Här avses ”andra” ledet av frågeställningen hur ett jämställt transportsystem omta-
las och förstås i de tre propositionerna: Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart trans-
portsystem (Prop. 2001/02:20), Moderna transporter (Prop. 2005/06:160) och Mål för 
framtidens resor och transporter (Prop. 2008/09:93).

1488 Som nämndes under avsnitt 2.3.1 Förarbetsmaterial och andra rättskällor som 
tolkningsunderlag, not 410, och som framgår av figur 9 under avsnitt 7.1 Inled-
ning ingår i regeringens indirekta styrning av myndigheterna även förordningen 
(2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag, men att denna förordning inte 
har undersökts inom ramen för denna studie.
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av planer/dokument som i ovannämnda lagar uttalas vara strategiskt viktiga 
instrument för den långsiktiga samhällsplaneringen, och därmed jämställd-
het. I undersökningen utgick jag från att precision i jämställdhetsstyrning 
föreligger när samtliga vad-regler i form av konkreta handlingsdirektiv åtföljs 
av regler som anger vem som antingen med stöd av lagen eller genom anvis-
ningar i lagen förväntas agera (vem-regler), och regler som anger hur ärendet 
och processer ska beredas eller hanteras innan beslut fattas (hur-regler). 

8.2 Hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i 
de tre propositionerna 

En utgångspunkt i tolkningen av de transportpolitiska texterna har varit att 
problemformuleringsprivilegiet i sig ses som ett sätt att utöva makt då det 
sätter ramarna för ett bestämt sätt att se på världen och skapar föreställningar 
om kön.1489 Att forma och tolka problem innebär att ta ställning till hur olika 
frågor och intressen ska prioriteras, värderas och hanteras.1490 På så sätt kan 
den mening och det innehåll som ges målet ”ett jämställt transportsystem” 
i propositionerna sägas vara uttryck för en viss förståelse av vad ett jämställt 
transportsystem innebär. Denna förståelse kan givetvis ifrågasättas och häv-
das vara mer eller mindre lämplig ur olika synpunkter. Som nämndes i meto-
davsnittet 2.2.1 undersöktes i propositionstexterna inte vad som menas med 
målet om ett jämställt transportsystem, utan med hjälp av metoden ”Vad är 
problemet?” studerades hur det framställs.1491 
 Med en socialkonstruktivistisk ansats önskar jag inledningsvis kommen-
tera undersökningen av propositionstexterna kopplat till frågeställningen hur 
ett jämställt transportsystem omtalas och förstås. Det kan nämligen tyckas 
motsägelsefullt att utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt ägna sig 
åt att söka mening och innehåll i något som anses konstruerat, för att därefter 
studera hur dessa meningsbärande förståelser överförs till det rättsliga fältet. 

1489 Se avsnitt 2.2.1 Metod för att analysera målet om ett jämställt transportsystem i 
transportpolitiska dokument med utgångspunkt i problemrepresentationer.

1490 Jämför Hedlund och Montin, 2009, sid. 205. 
1491 För en närmare beskrivning av metoden och hur materialet används, det vill säga 

som ett empiriskt material eller normativt material, hänvisas till avsnitt 2.2.2 Metod 
för att analysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument samt i angivet avsnitt 
not 376. 
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Enligt den ståndpunkt som här förfäktas är detta tämligen oproblematiskt, 
då jag i likhet med Wenneberg skiljer mellan naturen/den fysiska verklighe-
ten och den sociala verkligheten. Det är den senare som här anses vara det 
som konstrueras.1492 Beskrivningar av målet ”ett jämställt transportsystem” 
i propositionstexterna menar jag bidrar till att skapa föreställningar om en 
social verklighet (ett jämställt transportsystem). En socialkonstruktivistisk 
ansats betyder inte att målet ”ett jämställt transportsystem” inte kan främja 
jämställdhet1493 och än mindre att transportsystemet (i dess fysiska form) 
inte finns. Det är själva idén som ska ses som socialt konstruerad. Genom 
att den är skapad av människor är det inte givet att den som ett resultat av 
sociala handlingar ”inte skulle kunna vara annorlunda”. Som idé förutsätts 
målet utgå från föreställningar om kön,1494 där mänskliga handlingar, egen-
skaper och beteenden associeras med ett visst kön. Dessa kategoriseras och 
definieras som antingen kvinnliga eller manliga sådana, samtidigt som de 
också värderas olika.1495 Wenneberg beskriver företeelsen på följande sätt ”[s]
killnaden mellan könen blir således mera en socialt producerad omständig-
het än en kroppsligt baserad skillnad”.1496 
 Sociala processer är inte frikopplade från det sammanhang de verkar i 
och genom. Det sammanhang som här åsyftas är att transportpolitiken ge-

1492 Jag tar alltså inte ställning till frågan huruvida den fysiska verklighetens beskaffen-
het är konstruerad, om detta utvecklar jag under avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspek-
tiv i en rättslig kontext. 

1493 Det kan naturligtvis hävdas att även jämställdhetsbegreppet är en social konstruk-
tion. Denna fråga har inte behandlats inom ramen för denna studie, utan jag har 
utgått från jämställdhet som en fråga om en ojämn fördelning av makt mellan 
kvinnor och män, vilken tar sig uttryck på olika sätt. Det är också denna teoretiska 
kunskapsgrund (teorin om genussystemet) på vilken den svenska jämställdhetspoli-
tiken vilar på. 

1494 Inte heller begreppet ”kön” är oproblematiskt med en socialkonstruktivistisk ut-
gångspunkt, vilket berörts i teoriavsnitten, se kapitel 2. 

1495 Det dikotomiska tankesättet har behandlats av Svensson, som använder sig av be-
greppet ”tankeram” och menar att all förståelse sker inom en tankeram. Svensson, 
1997, sid. 69-70. Denna tankeram påverkar bland annat vår syn på vetenskap, sam-
tidigt som den skapar föreställningar om rätten. Emellertid uppställer tankeramen 
vissa kriterier, vilka enligt Svensson upprätthålls genom avskiljandets logik, en logik 
som förutsätter ett tänkande i motsatser, men som hon menar också karaktäriserar 
det mänskliga tänkandet, där utgångspunkterna för flertalet av dessa förståelser an-
tingen medvetet eller omedvetet uppfattas som självklara, Svensson, 1997, sid. 53 ff. 
Så som jag förstår Svensson tycker jag mig se att samma sak sker i propositionstex-
terna, att mänskliga handlingar, egenskaper och beteenden tillskrivs och associeras 
främst med det ena könet, där deras motsats (eller motsatta betydelse) associeras/
förknippas med det andra könet. 

1496 Wenneberg, 2010, sid. 65.
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nomsyras av två styrande principer, det vill säga könens isärhållande och den 
manliga normens primat.1497 Mot denna bakgrund är det viktigt att förstå-
elserna av målet om ett jämställt transportsystem, som jag menar kommer 
till uttryck i propositionstexterna, inte tas för given utan kritiskt granskas. 
Ett jämställt transportsystem som en social konstruktion är på så sätt nära 
sammanbunden med föreställningar om kön, som i grunden handlar om 
makt. Studiet av problemrepresentationer visar motsatsvis vad idealet är, det 
vill säga hur det ser ut när det råder jämställdhet. Av den orsaken är det 
viktigt att kritiskt analysera såväl problemrepresentationer som meningsbä-
rande förståelser av målet, eftersom eventuella förslag på lagändringar annars 
oreflekterat kommer att baseras på dessa. De problemrepresentationer som 
har identifierats i propositionstexterna är ”brist på en jämn representation”, 
”brist på tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och 
män i olika avseenden” (se figur 5, sid 152).

8.2.1 Vad som anses vara problem

I detta avsnitt analyseras bakomliggande föreställningar och värderingar av 
kön i propositionstexterna. Jag menar att genussystemets två styrande prin-
ciper framträder när ett jämställt transportsystem omtalas, könen hålls isär 
och det manliga blir det allmängiltiga. Frågan om makt osynliggörs i pro-
blemrepresentationerna. Det tyder på att jämställdhet inte i realiteten upp-
fattas som en fråga om ojämn makt mellan kvinnor och män. Nedan belyser 
jag tre diskussioner som förs i propositionerna som jag har hämtat från de 
tre problemrepresentationerna ”brist på en jämn representation”, ”brist på 
tillgänglighet på lika villkor” och ”brist på kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden”. Jag berör först problemet med (a) brist på en jämn re-
presentation, därefter (b) problemet med kvinnors strategier i trafikrummet 
och slutligen (c) problemet med brist på kunskapsunderlag, där vikten på 
förbättrade samhällsekonomiska kalkylmodeller betonas. 

Brist på en jämn representation
I problemrepresentationen ”brist på en jämn representation” förekommer 
endast undantagsvis en förståelse av jämställdhet som handlar om en ojämn 
maktfördelning mellan kvinnor och män. Som jag tidigare har nämnt tende-
rar förståelsen om jämställdhet som en maktfråga att försvinna på olika sätt. 

1497 Se teoriavsnitt 2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap. 
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I texterna ges intrycket av att en jämn representation mellan kvinnor och 
män är ”nyckeln” till lösningen på jämställdhetsproblemen inom transport-
sektorn. Genom en antalsmässigt jämn fördelning mellan könen förutsätts 
”kvinnorna” att lyfta fram sina behov, intressen, värderingar och erfarenhe-
ter. Den generella förståelsen av jämställdhet som uttrycks genom jämställd-
hetspolitiken vilar på en förståelse av jämställdhet som en fråga om makt.1498 
Denna förståelse reduceras i transportpolitiken till en kvantitativ förståelse 
av jämställdhet, det vill säga till en fråga om representation. Detta kan upp-
fattas som problematiskt ur flera aspekter. 
 För det första förklaras inte närmare på vilket sätt transportsystemet blir 
mer jämställt med fler kvinnor på olika positioner. Tydligt är emellertid att 
kvinnor uppfattas ha specifika intressen. Förståelsen om en jämn representa-
tion förefaller utgå från att kvinnor delar såväl formintresse som innehålls-
intresse.1499 Rönnblom menar att ett sådant antagande är problematiskt 
då alla kvinnor görs lika. I propositionstexterna förutsätts kvinnor utifrån 
formintresset vilja vara med i olika beslutssammanhang, och utifrån inne-
hållsintresset i sakfrågor arbeta för en utbyggd kollektivtrafik. En jämn re-
presentation bygger på ett antagande om att en ökad andel kvinnor på olika 
positioner kommer att göra skillnad. Detta är inte givet, menar jag. Om män 
till skillnad från kvinnor historiskt sett givits möjlighet att under en längre 
tid formulera ett ”gruppintresse” kan antagandet om kvinnors inträde som 
drivbränsle för förändringar omintetgöras. Detta eftersom kvinnor genom 
att de har uteslutits från det offentliga livet, som ett resultat av den genusfor-
merande processen, har haft svårare att formulera ett gruppintresse.1500 Mot 
denna bakgrund kan det enligt min mening inte förväntas att alla kvinnor 
vill delta (formintresse), eller att utifrån ett innehållsintresse utkrävas ansvar. 
Förståelsen om en jämn representation, som i realiteten handlar om en ökad 
kvinnorepresentation, kan tolkas som att ansvaret för att förändra de struk-
turer som sägs ha byggts upp av män och utifrån deras behov och intressen 
läggs på kvinnor. Kvinnor bär på så sätt ansvaret för att ”rätta” till ”felet”. 
Genom sin närvaro förväntas kvinnor driva jämställdhetsfrågor, vilket inne-
bär att de även tillskrivs ett ansvar för att skapa ett jämställt transportsystem. 
 Som framgått av teoriavsnittet motiveras kvinnors deltagande i politiken 
utifrån en betoning på intresse-, resurs- och rättviseargument. Phillips har 

1498 Prop. 1993/94:147.
1499 Beträffande formintresse och innehållsintresse hänvisas till avsnitt 2.1.1.3 Makt och 

kön. 
1500 Phillips, 2000, sid. 90.

428



gett uttryck för att rättviseargumentet är det mest övertygande, om man 
utgår från att det finns strukturella hinder för att utöva makt och inflytan-
de.1501 Phillips belyser frågan utifrån en jämförelse med unga och gamla, 
som är underrepresenterade i politiken. Enligt Phillips är det få som skulle 
tycka att denna orättvisa har samma dignitet som att kvinnor är underrepre-
senterade, eftersom kvinnor är underrepresenterade hela livet.1502 Jag tolkar 
Phillips som att hon menar att kön har betydelse eftersom det innebär ett 
underskott av makt och inflytande, men att ålder inte per automatik medför 
ett underskott av makt och inflytande, åtminstone inte under hela livet.
 Eduards menar att argumentet om ökad närvaro av kvinnor präglas av 
motstridiga budskap. Perspektivskillnaderna mellan kvinnor och män an-
vänds som ett argument för ökad kvinnorepresentation, och för att få ”till-
gång” till kvinnors perspektiv.1503 Eduards har beskrivit paradoxen i argu-
mentet på följande vis:

[…], väl invalda, förväntas kvinnor både behålla sina speciella uppfattningar 
och underordna sig det s k allmänintresset. Den tidigare framhävda olikheten 
måste omformas till likhet, dvs [sic!] en könsneutral och mer politisk hållning. 
[…] 
De kan inte bara ta plats i det politiska livet utan måste ständigt visa både 
att kön är oväsentligt (det är kompetens som räknas) och att kön gör skillnad 
(politiken ska bli annorlunda, bättre, mer kvinnovänlig, mer mänsklig). Hela 
denna komplicerade bevisbörda ligger på kvinnor. Män går fria, eftersom de 
anses sakna kön i politiken [kursiveringar i original].1504 

Eduards poäng är att det ställs olika krav på kvinnor och män i beslutande 
församlingar, och att besluten måste bli annorlunda för att kvinnor ska god-
kännas som deltagare. Även om det finns undersökningar på att kvinnliga 
politiker gör skillnad, menar Eduards att även om så inte vore fallet finns det 
ingen legitim grund för att ifrågasätta just kvinnors politiska arbete. Eduards 
drar i likhet med Phillips slutsatsen att hela resonemanget om att kvinnor 

1501 Phillips, 2000, sid. 74-103.
1502 Phillips, 2000, sid. 81.
1503 Jämför Eduards, 2002, sid. 39. Det tysta och osynliga ”vi” utvecklas närmare un-

der avsnitt 8.2.2.4 Transportpolitikens syn på kvinnor och män, olikhetsproduktion 
och individrelaterade förklaringar.

1504 Eduards, 2002, sid. 39. Jämför dock Hirdman som till skillnad från Eduards med 
”mänskligt” menar att det självklara och allmängiltiga är manligt könat, sid. 59 ff. 
På samma sätt menar Genevieve Lloyd förhåller det sig med människans förnuft, 
närmare bestämt att rådande förnuftsideal anspelar på att vara neutral, se Lloyd, 
2005, sid. 146-149. 
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måste göra skillnad kan tolkas som ett implicit erkännande både av att det 
behövs förnyelse, och att det är män som förhindrar den. I problemrepresen-
tation ”brist på en jämn representation” framträder ett villkorat deltagande 
för kvinnor, samtidigt som den osynliggör den dolda könskvotering som 
idag sker av män. Mäns ickekompetens och mäns positioner behandlas inte 
alls i propositionstexterna. Vidare ställs inga krav på män att (be)visa vare sig 
det ena eller det andra. 
 För det andra ger texterna även uttryck för en normalisering av mäns in-
tressen, sysslor, resor och val av färdmedel. De förefaller tas för givna. En 
kvinnas intressen blir i propositionstexterna liktydigt med vad hon gör.1505 
Implicit förstås detta skilja sig från vad män gör eller inte gör. Det är också 
på dessa sysslor olika lösningar på problemet baseras. Tydligt blir då att inne-
börden av att vara kvinna och man inte endast baseras på biologiska faktorer, 
utan även inkluderar sådant som traditionellt förknippas med det ena könet, 
det vill säga vissa sysslor, beteenden, platser och vanor. Exempel på detta är 
förståelsen ”kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”, men även för-
ståelsen som fokuserar på tillgänglighet, däribland diskussionen som handlar 
om en vidgad arbetsmarknadsregion.1506 

 För det tredje menar jag att den ensidiga fokuseringen på kvinnor kan ifrå-
gasättas. Jämställdhet handlar om relationen mellan kvinnor och män. Lite 
utrymme ägnas åt att belysa frågan om mäns dominans ur ett maktperspek-
tiv. Istället för att utmana rådande maktstrukturer menar jag att förståelsen 
om en jämn representation riskerar att ytterligare förstärka genussystemet, 
och den ordning som i praktiken tvingar såväl kvinnor som män till olika 
rationella strategier för att upprätthålla genuskontraktet. Samtidigt konstru-
eras det sociala ansvarstagandet för resor och transporter vara en fråga för 
kvinnor att lösa. För den omständigheten att kvinnor inte deltar som för-
väntas av ”dem” kan problemet därefter ”skyllas” på kvinnorna. Här bör det 
påpekas att trots att en jämn representation bedöms vara viktig för jämställd-
heten på transportområdet, visar undersökningen av de områden på vilka 
det kan förväntas att krav på en jämn representation regleras, att detta inte 
görs. 

1505 Se kapitel 3 samt Prop. 2005/06:160, sid. 127.
1506 Se föregående avsnitt 8.2 Hur ett jämställt transportsystem omtalas och förstås i 

de tre propositionerna. Jag återkommer till denna förståelse om tillväxt och regi-
onförstoring som positivt för jämställdheten, vari transportsystemet anses spela en 
central roll, under avsnitt 8.2.2.2 Jämställdhetsförståelsernas reproducerande och 
legitimerande funktion. 
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Problemet med kvinnors strategier i trafikrummet 
I propositionstexterna görs kvinnors strategier till ett problem. Även här me-
nar jag att maktanalysen uteblir. I propositionen Infrastruktur för ett lång-
siktigt hållbart samhälle undviks konsekvent maktbegreppet när skillnader 
mellan kvinnors och mäns värderingar i olika transportfrågor beskrivs.1507 
 Som jag har visat i tredje kapitlet uppfattas kvinnors strategier för att 
undvika risken för att bli utsatta för våld vara ett problem, vilket kvinnor 
dessutom görs ansvariga för. Genom att undvika cykelvägar och undergångar 
av rädsla för överfall löper kvinnor ”större” risk att bli påkörda när de i stället 
vistas på den mer öppna bilvägen. Vad som inte diskuteras eller lyfts fram i 
propositionen är att det inte handlar om vilket våld som helst, utan könsrela-
terat våld.1508 I propositionen beskrivs det i termer av ”våld, hot om våld eller 
rädsla för våld”. Detta våld konstateras inskränka kvinnors rörelsefrihet och 
påverka deras val av transporter. Vidare berörs inte heller den forskning som 
visar att planerandet, organiserandet och byggandet av miljöer såsom vägar 
och bostäder reproducerar maktrelationer. De maktrelationer som präglar 
konstruerandet av trafikrummet kommer att påverka hur trafikrummet upp-
fattas och de kommer att få konsekvenser för människor i deras vardagsliv. 
Listerborn fångar detta med begreppet ”kroppen som situation”. Med detta 
begrepp kan kvinnors rädsla förklaras, kvinnokroppen som situerad intera-
gerar med trafikrummet. Det kan tänkas att delar av trafikrummet, så som 
mörka gångtunnlar och skymda cykelvägar, förstärker en rådande maktrela-
tion med följder av kroppslig sårbarhet. På det sätt som kvinnors strategier 
problematiseras, det vill säga som ett medvetet risktagande (att bli påkörda), 
framstår såväl kvinnorna som strategierna som både obegripliga och oförnuf-
tiga.1509 Emellertid är detta inget som uttryckligen uttalas i propositionen, 
men problematiseringen menar jag andas en tydlig förvirring avseende kvin-
nors strategier. Det kan hävdas att situationen föder brottet. På så sätt kan 
man möjligen säga att trafikrummets utformning kanske föder gärningsmän 

1507 Prop. 2001/02:20, sid. 75-76. 
1508 Begreppet ”könsrelaterat våld” behandlades under avsnitt 3.4.1.1 Problem i Infra-

struktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem, not 527. 
1509 Det medvetna risktagandet ska sättas i relation till distinktionen av reell och upp-

levd otrygghet. Reaktionen är begriplig om man utgår från att tankar om vad som 
karaktäriserar förnuft inte är neutralt utan är präglat av kön. Lloyd har genom 
nyläsningar av tänkare från Platon och Aristoteles till Hegel och Sartre visat att 
manlighetsideal har utvecklats under täckmantel av föreställningen om att förnuftet 
med Lloyds ord ”inte känner något kön”. Hennes genomgång av klassiska texter vi-
sar att filosofins historia i själva verket har präglats av föreställningen om förnuftets 
manlighet, se Lloyd, 2005, sid. 141-149.
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också. Det ovan sagda tyder på att de erfarenhetssatser på vilka problemre-
presentationen baseras är entydigt manliga. 
 Ytterligare en oklarhet i sammanhanget, som sammanhänger med kvin-
nors strategier för att undvika våld, är vad som i propositionen avses med att 
det är viktigt att de som ansvarar för den fysiska planeringen är medvetna 
om problemet. Oklarheten menar jag ligger i om det innebär att de som 
planerar den fysiska miljön bör ha insikter om att kvinnor (medvetet) ”tar” 
större risker än män, och till följd av denna insikt bör undvika att bygga 
(skymda) cykelvägar och undergångar, eller att vägar som går över tunnlar 
bör göras mer säkra för en övergång ovan mark. Genom att inte se att ett fler-
tal våldshandlingar mot kvinnor i det offentliga (trafik)rummet är en fråga 
om maktutövning, är det med utgångspunkt från Bacchis analysmetod be-
gripligt att det som görs till problemet påverkar även uppfattningar om hur 
problem ska lösas. I det här avseendet innebär det att lösningarna ensidigt 
inriktas på att behandla ”symtomen”. Enligt min uppfattning är problemet 
inte kvinnors strategier eller risktagande utan förekomsten av könsrelaterat 
våld, som i sin tur starkt begränsar kvinnors rörelsefrihet. Detta menar jag är 
ett tydligt exempel på makt som ett rumsligt begrepp, som Hirdman beskri-
ver innebär att A begränsar B:s utrymme och att A lägger beslag på/hindrar 
B:s rörelsefrihet.1510 Sett utifrån detta medför trygghetsfrämjande åtgärder, 
vilka ska uppfattas understödja jämställdhet, inte innebära någon grundläg-
gande förändring av rådande maktstrukturer på ett strukturellt plan. Detta 
ska naturligtvis inte tolkas som att trygghetsfrämjande åtgärder saknar bety-
delse på ett individplan.1511 I propositionen Moderna transporter görs även 
en distinktion mellan reell och upplevd otrygghet. Att kvinnors rädsla i den 
distinktionen kategoriseras som upplevd och därmed indirekt som obefogad, 
förändrar inte saken till det bättre.1512 Utifrån Listerborns begrepp ”kroppen 
som situation” framstår den oro, otrygghet och rädsla kvinnor upplever i 
transportsystemet i allra högsta grad både reell och befogad. 

1510 I Hirdmans exemplifieringar ska A förstås vara man, och B vara kvinnor. 
1511 Låt säga att Göteborgs stad i syfte att förhindra att kvinnor utsätts för könsrelaterat 

våld låter bygga om alla mörka gångtunnlar i en stadsdel exempelvis till trafiksäkra 
övergångar ovan mark. En sådan åtgärd skulle troligtvis kännas tryggt för de kvin-
nor (individer) som behöver passera dessa övergångar, men denna åtgärd skulle 
knappast hjälpa andra kvinnor i andra stadsdelar eller i övriga delar av landet. 

1512 Distinktion mellan reell och upplevd otrygghet görs alltså i den efterföljande pro-
positionen, Prop. 2005/06:160, sid. 125. 
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Problemet med brist på kunskapsunderlag i form av samhällsekonomiska 
kalkylmodeller
I propositionstexterna uttalas de samhällsekonomiska kalkylmodellerna 
vara ett problem för jämställdheten. Kalkylmodellerna syftar till att bedöma 
samhällsekonomisk lönsamhet, som utgör ett centralt kriterium vid inves-
teringsplanering av infrastrukturen. Även om det i propositionen Moderna 
transporter framhålls att det finns anledning att se över kalkylmetoderna 
då dessa i praktiken innebär att vissa typer av resor gynnas framför andra, 
är det viktigt att belysa frågan i en mer generell mening.1513 Åtgärden att 
se över kalkylmodellerna framstår som ett sätt att öka jämställdhet, men 
genom att begrepp så som ”samhällsekonomisk lönsamhet”, som kopplas 
till ”produktion(sbortfall)”, tas för givna förmedlas en viss kunskapssyn på 
verkligheten. 
 Begreppen ”samhällsekonomisk lönsamhet” och ”produktion” kan ses 
som en social konstruktion. Med utgångspunkt i en socialkonstruktivistisk 
ansats är det ingen självklar kunskap om hur världen ska förstås, exempelvis 
i fråga om vad som ska tolkas som samhällsekonomiskt lönsamt. Detsamma 
gäller för ”produktion(sbortfall)” i betydelsen vilken produktion som ska 
värderas framför annan produktion. Det är vidare ingen självklarhet att just 
tidsvinst är en självklar bedömningsgrund i kalkylmodeller, som i sin tur 
ligger till grund för bedömningen om val av infrastruktursatsningar eller 
åtgärder. 
 I SIKA:s rapport från 20091514 presenteras resultatet av en översyn av kal-
kylvärden och principer. Denna visar att det i den traditionella samhälls-
ekonomiska analysen inte tas någon hänsyn till fördelning av inkomst och 
konsumtion mellan olika samhällssektorer eller grupper av medborgare. Det 
framgår emellertid att det finns två olika metoder för att hantera fördelnings-
effekter i samhällsekonomiska analyser.1515 I rapporten föreslås att resultaten 
av samhällsekonomiska analyser bör redovisa effekterna fördelade på kön.1516 
 Det intressanta är utifrån mina teoretiska utgångspunkter att synliggöra 
de bakomliggande intressena i meningen om vad kunskap är, hur den upp-
står och hur man bedömer dess giltighet. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

1513 Prop. 2005/06:160. Såvitt jag förstår har det inte tagits fram kalkylmetoder där 
investeringsplaneringar kan belysas utifrån de jämställdhetspolitiska målen. 

1514 SIKA rapport 2009:3. 
1515 Här tas ingen ställning till metodernas förmåga att väga in fördelningseffekter uti-

från ett jämställdhetsperspektiv, så som jag förstår rapporten inriktas metoderna på 
fördelningseffekter i en mer generell mening. 

1516 SIKA rapport 2009:3, sid. 109 ff. 
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synsätt1517 bestäms den kunskap som värderas i samhället i första hand av 
faktorer som makt och intressen.1518 Enkelt uttryckt är kunskap om vad som 
är samhällsekonomiskt lönsamt en kunskap som samtidigt formar vår för-
ståelse av verkligheten. Detsamma gäller sådana fakta som vad som räknas 
som produktion. Den kunskap som konstrueras ger ”upplysningar” om vad 
som ska prioriteras, värderas och främjas. Den kunskapssyn som framträder 
i texterna kan därför ses som ett uttryck för rådande maktförhållanden och 
dess ”giltighet” kan härmed ifrågasättas. 
 Tjänsteresor, produktionsbortfall och samhällsekonomisk lönsamhet är 
begrepp på vilka fokus döljer att arbets- och tjänsteresors framskjutna plats 
i grunden baseras på uppfattningen om en uppdelning mellan offentligt 
och privat. Arbets- och tjänsteresor ingår i den förra, medan serviceresor 
bedöms som privata resor. Samtidigt värderas arbetsresor högre än privata 
resor, genom att de resor som sker inom det offentliga uppfattas bidra till 
samhällsekonomisk lönsamhet eller produktion, och dessa förknippas i för-
sta hand med män. Förutom att arbets- och tjänsteresor värderas högre än 
andra resor i infrastrukturplaneringen1519 menar jag att olika (arbets)platsers 
funktioner och verksamheter i samhället kopplat till produktion(sbortfall) 
även särskiljs och värderas som neutrala. Vad som menas är att produktion 
oftast förknippas med varor och tjänster, som i sin tur knyts till offentlighet 
och lönearbete.1520 Den sociala produktionen, som förknippas med verksam-
heter där kvinnor ofta arbetar, till exempel förskola, livsmedelsaffär, vård, 
skola et cetera ses som en förlängning av det privata, och nedvärderas samti-
digt. Synsättet medför att kvinnors förflyttningar inte bedöms som bortfall 
i ”produktion”, eftersom dessa förflyttningar anses ske inom en ”utvidgad” 
privat sfär och inte mellan hemmet och arbetet. 

8.2.2 Vad som anses vara lösningar och dess konsekvenser

I detta avsnitt, och i avsnitt 8.2.2.1–8.2.2.2 som följer, kommer ett urval av 
förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” (så som lösningar på pro-
blemen) att analyseras. Här önskar jag i en mer generell mening kommentera 
den syn på jämställdhet som jag menar framträder i propositionstexterna. 
Även om det ges uttryck för att en jämn representation inte anses tillräckligt 

1517 Se avsnitt 2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap.
1518 Wenneberg, 2001, sid. 81.
1519 Som tidigare framgått syns samma prioritering i de skatterättsliga avdragsreglerna. 
1520 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 48.
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menar jag att just denna förståelse utgör en överordnad förståelse av målet 
om ett jämställt transportsystem. 
 Den nuvarande förståelsen om en jämn representation mellan könen ty-
der på att jämställdhet varken ses som en fråga om ojämn fördelning av makt 
mellan kvinnor och män eller att det handlar om en relation och en ständigt 
pågående process. I texterna framstår istället ”processen” som mekanisk och 
linjär.1521 Med detta menas att nuvarande transportsystem, vilket artikuleras 
vara ojämställt, ska utvecklas mot ett givet mål, ett jämställt transportsys-
tem, där jämställdhetsarbetet följer en om än gradvis, linjär utvecklingslinje. 
I konsekvens med denna syn uppfattas också jämställdhet som ett statiskt 
tillstånd. Tydligast märks det genom det tidigare etappmålet, att inget kön i 
trafikverkens ledningsgrupper bör ha en representation som understiger 40 
% senast 2010.1522 Vidare genom att det tidigare fanns ett krav på myndig-
heten att redovisa andelen kvinnor och män som medverkar i arbetsgrupper, 
samt andelen på olika nivåer för att få ökad kunskap om kvinnor och män 
i olika avseenden.1523 Genom att det i såväl problemrepresentationer som 
förståelser av målet återkommande betonas vikten av att både kvinnors och 
mäns perspektiv finns med, är det otvetydigt att detta ses som den överord-
nade lösningen på problemen. Att de perspektiv som i transportpolitiken 
efterfrågas kan förändras över tid problematiseras inte särskilt ingående. 
 Istället för en linjär utvecklingslinje där jämställdhet kan bedömas utifrån 
mätbara steg ”framåt” eller ”bakåt” på denna utvecklingslinje, bör jämställd-
het ses som en fråga om makt och som en pågående process. Med det menas 
att utvecklingen, om den ens ska beskrivas, snarast är cirkulär. Om utveck-
lingen ses som cirkulär går det principiellt inte att tala om steg i en viss 
riktning. I stället är det frågan om en rörelse vars lägesförändring påverkas 
av det spänningsfält som uppstår i genusrelationen. Denna genusrelation 
kan ses som en drivkraft i processen. Genussystemets två styrande principer, 
den manliga normens primat och könens isärhållande, menar jag innebär 
att utvecklingen inte ”kan” bedömas utifrån steg ”framåt” eller ”bakåt”,1524 

1521 Denna syn menar jag framträder tydligt genom till exempel uttrycket att det är 
”dags att ta ytterligare steg och utveckla jämställdhetsarbetet”. Prop. 2008/09:93, 
sid. 27.

1522 Prop. 2005/06:160, sid. 40.
1523 Prop. 2005/06:160, sid. 126-127.
1524 För tydlighets skull menar jag inte den fysiska världen, att det inte skulle möjligt 

att till exempel mäta antalet kvinnor respektive män i beslutsfattande församlingar. 
Utifrån min teoretiska ansats är det istället synen på ”utveckling” kopplad till jäm-
ställdhetsfrågor, som här ifrågasätts. 
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utan att processen bör ses som konstant. Rörelsen kan öka i fart men också 
avstanna. Det är inte den relationella positionen i betydelsen var i ”utveck-
lingen” som ska tolkas som jämställt, utan det intressanta är rörelsen i sig 
eller dess drivkrafter, som mer eller mindre främjar jämställdheten. Med 
denna beskrivning vill jag betona att processen är mer komplex än så som det 
framställs i propositionstexterna. Med en sådan syn är det ”naturligt”, för att 
inte säga nödvändigt, att ifrågasätta och kritiskt analysera denna rörelse och 
drivkrafterna bakom. Enkelt uttryckt går inte den kritiska analysen ut på att 
konstatera att saker, företeelser, åtgärder, förslag eller det transportpolitiska 
målet om ett jämställt transportsystem i sig är ”fel”. I stället syftar analysen 
till en lägesförändring. Processen kan beskrivas med illustrationen i figur 10.
 I enlighet med denna syn kommer jag nedan att inom ett par utvalda om-
råden fördjupa diskussionen genom att analysera de förståelser som uttrycks 
i propositionstexterna utifrån avhandlingens teoriram. 

8.2.2.1 Inskränkningar av jämställdhet
Enligt min tolkning av propositionstexterna döljs genom olika omskriv-
ningar den strukturella maktutövningen som riktar sig mot kvinnor. Makt-
perspektivet uttrycks inte explicit. Detta märks till exempel i problemrepre-
sentationen ”brist på en jämn representation mellan könen”. Exempel på 
en sådan omskrivning är formuleringen ”mäns överrepresentation”. Även i 
beskrivningar av orsaker till ”mäns överrepresentation”, vilken förklaras bero 
på ”historiska faktorer”, märks detta. Ytterligare ett exempel är i diskussioner 
om ”lika villkor”.1525 Även om problemrepresentationen ”brist på en jämn 

1525 Undantaget gäller propositionen Moderna transporter (Prop. 2005/06:160), även om 
maktperspektivet där inte explicit uttrycks kan det ändå anas tydligare än i de övriga 
propositionerna. 

Figur 10 Jämställdhet som en konstant process – och dess lägesförändring.
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representation” inkluderar både en förståelse av jämställdhet och undantags-
vis en förståelse om jämställdhet som en fråga om makt och inflytande, visar 
resultaten att kvinnors makt och inflytande på olika sätt begränsas när ett 
jämställt transportsystem omtalas. Detta framträder framför allt genom öv-
riga förståelser av jämställdhet i transportsystemet. Även om det ibland talas 
om lika villkor och jämställdhetsintegrering, det vill säga att beslut på olika 
nivåer ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv1526, visar sig kvinnors möj-
ligheter att utöva makt och inflytande inskränkas i rumslig mening. Detta 
gäller särskilt i färdmedels- och i relationshänseende. 
 Inskränkningar i rumslig mening och i färdmedelshänseende märks tydli-
gast genom att kvinnor associeras med kollektivtrafik.1527 Det är också i dessa 
sammanhang kvinnor förväntas att utöva makt och inflytande genom att 
arbeta för en utbyggd kollektivtrafik. Även i förståelsen om regionförstoring 
som ett sätt att främja jämställdheten märks en inskränkning i rumslig me-
ning. Till detta återkommer jag längre fram. Som jag tidigare har beskrivit 
har Listerborn i trygghetsfrågor givit uttryck för att den byggda miljön i 
trygghetshänseende förmedlar, konstruerar och reproducerar maktrelatio-
ner. På liknande sätt talar Friberg om ”könskodade platser”.1528 Jag menar 
att transportsystemet som helhet, inklusive de forum där beslut om trans-
portsystemets tillkomst, utformning och förvaltning tas, kan ses som köns-
kodade platser som på olika sätt förmedlar, konstruerar och reproducerar 
maktrelationer. Också bilen är en sådan könskodad ”plats”. 
 I texterna framträder subtila bilder av vilka transportslag män främst för-
knippas med, till exempel i de sammanhang när det redogörs för olika skill-
nader mellan kvinnors och mäns synsätt i olika frågor. Ett konkret exempel 
på en sådan bild är när det konstateras att fler män än kvinnor är positiva 
till att höja hastigheterna på motorvägarna.1529 Ett annat exempel är när tek-
nik och transportslag kopplas samman, till exempel när det gäller snabbtåg. 
Trots att forskning visar att bilen är nära knuten till den manliga identiteten 
behandlas inte maktdimensionen mellan kvinnor och män när olika trans-

1526 Notera att ”jämställdhetsperspektiv” så som det beskrivs i de transportpolitiska pro-
positionerna avses, och inte den innebörden jag ger begreppet. 

1527 Men även cykelvägar och undergångar, det vill säga genom att cykla och gå, vilket 
framgår av Prop. 2001/02:20. 

1528 Angående uppfattningen om det materiella som ett resultat av en socialt formad 
process och därmed knuten till makt berördes under avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön, 
not 239. 

1529 Prop. 2005/06:160, sid. 122.
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portslag diskuteras i samband med ett jämställt transportsystem.1530 Balkmar 
utvecklar ett resonemang om bilens meningsbärande betydelse på följande 
sätt: 

Att köra och äga en bil möjliggör även att leva upp till dominerande föreställ-
ningar om vad som kännetecknar en ”riktig man” [sic!] exempelvis äventyr-
lighet, våghalsighet, aggressivitet, förmåga att utöva makt, att vara sexuellt 
aktiv, ekonomisk framgångsrik, tekniskt skicklig och kunnig, sammantaget 
stereotypa föreställningar förknippade med maskulinitet snarare än femini-
nitet […].1531 

Balkmar menar att bilen inte endast är ett bruksföremål utan även en me-
ningsbärare genom att den symboliserar status och livsstil. Symbolvärdena 
går utöver bruksvärdet, enligt Balkmar. Jag tolkar Balkmar som att det främst 
är symbolvärdena som förknippas med den manliga identiteten. Som resul-
taten visar diskuteras inte frågan om hur män kan fås att åka mer med kol-
lektiva transporter. På ett ställe nämns män i samband med kollektivtrafik, 
men då handlar mäns kollektivtrafikåkande om att främja miljön och inte 
jämställdheten. En utbyggd kollektivtrafik syftar med andra ord inte pri-
märt till att tillgodose mäns transportbehov. Utifrån resultaten kan det också 
konstateras att män inte förväntas att arbeta med dessa kollektivtrafikfrågor. 
 Jag menar att de föreställningar som kommer till uttryck i diskussioner 
om kvinnors och mäns transportbehov kan förklaras med hjälp av Hirdmans 
genusbegrepp. Genus är inte något som bara häftar vid kroppen utan tankar 
om kvinnligt/manligt genomsyrar också världen. Vidare visar forskning att 
det inte bara är objekt så som bilen som kopplas ihop med en viss identitet. 
Det gäller också frågan om hastighet. Höga hastigheter antas vara något som 
män uppskattar medan det motsatta gäller för kvinnor. En förklaring till var-
för snabbtågen, ett kollektivt färdmedel som normalt associeras med kvin-
nor, i propositionstexterna kopplas ihop med män, är att tankar om kvinn-
ligt/manligt genomsyrar världen. Eftersom acceleration, teknik och snabba 
färdmedel som nämnts är nära sammanbundna med makt, klass, världsbild, 
livsstil, värderingar et cetera1532 varken menar jag transportslag, fordon eller 
sätt att använda dessa är neutrala kategorier.

1530 Se Svensson, 2003, sid. 236. Se även avsnitt 2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap 
avseende den forskning som åsyftas. 

1531 Balkmar, 2009, sid. 102.
1532 Falkemark, 2006, sid. 9 och sid. 11. 
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 Vad kan denna maktordning som råder få för konsekvenser för kvinnor 
och män? Svensson, som hänvisar till Polk, menar att det finns ett samband 
mellan identitet och prioriteringar på både individ- och samhällsnivå.1533 I 
rätten främjas den genusformerande processen genom exempelvis förmån-
liga avdragsregler för bil. Falkemark, vars syfte visserligen inte är att visa 
på maktrelationen mellan kvinnor och män utan på bilismens förmånliga 
behandling i vårt samhälle jämfört med andra transportslag, hävdar att bi-
lismen i förhållande till andra transportslag har varit kraftigt subventionerad 
under hela 1900-talet.1534 Det politiskt beslutade reseavdraget är en meka-
nism som gynnat bilismens utveckling, genom att reseavdraget subventione-
rar en viss typ av resande. En av Falkemarks slutsatser är att bilismen under 
hela ovannämnda period varit underbeskattad.1535 Reseavdraget har resulte-
rat i att människor kunnat bo betydligt längre från arbetsplatsen än tidigare. 
Emellertid är en vanlig missuppfattning, som Falkemark pekar på, att det är 
långpendlare i glesbygden som kommit att gynnas av systemet. I stället är det 
folk i storstadsområdena som är vinnarna. Vidare menar Falkemark att en 
betydande majoritet av dem som kommer i åtnjutande av denna förmån är 
män med höga inkomster. 
 Inskränkning av makt och inflytande i relationshänseende märks framför 
allt i propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.1536 
I propositionen förstås olika skillnader mellan kvinnors och mäns synsätt 
och värderingar bero på individer och ålder. Orsakerna till skillnader i syn-
sätt och värderingar förklaras delvis vara en generationsfråga. Enligt min 
uppfattning kan denna förklaring ifrågasättas mot bakgrund av att det i sam-
manhanget konstateras att kvinnors och mäns synsätt i olika frågor idag har 
olika möjligheter att få genomslag. Att kvinnors synsätt, det vill säga makt 
och inflytande, endast skulle vara begränsade på vissa myndigheter där äldre 
män över 40 år är överrepresenterade är svårt att förena med de diskussioner 
som handlar om att kvinnor inkluderar trygghet i begreppet säkerhet och att 
risken för att bli utsatt för våld inskränker kvinnors rörelsefrihet. 
 Den fråga som kan ställas är på vilket sätt kvinnor hindras att utöva makt 
och inflytande i frågor om hur till exempel begreppet säkerhet ska definieras 
om det (redan) råder en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män 

1533 Svensson, 2003, sid. 236. 
1534 Falkemark, 2006, sid. 402. 
1535 Falkemark, 2006, sid. 402. Med underbeskattning av bilismen avser Falkemark 

både personbilar och lastbilar.
1536 Prop. 2001/02:20.
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i åldrarna 35-40 år inom ”vissa” myndigheter. Den förklaring som antyds i 
propositionstexterna är att män över 40 år motverkar jämställdheten på olika 
sätt. Någon annan förklaring förefaller ologisk, enligt min uppfattning. Jag 
menar att det i så fall inte borde vara ett problem för kvinnor liksom för män 
under 40 år att få genomslag i olika frågor inom de myndigheter och på de 
beslutsnivåer eller i de arbetsgrupper där det råder en jämn representation 
mellan kvinnor och män. Förklaringen om att ojämställdheten handlar om 
en generationsfråga är enligt min uppfattning inte särskilt övertygande, då 
det kan antas att brott mot kvinnor inte uteslutande begås av män över 40 
år. Samtidigt visar realiteten att en jämn representation mellan kvinnor och 
män (i åldrarna 35-40 år) inte är en garanti för att jämställdhetsfrågorna blir 
tillräckligt belysta. Förklaringar till varför kvinnors synsätt har svårt att få 
genomslag till exempel i fråga om synen på begreppet säkerhet, är som jag 
delvis berört under avsnitt 8.2.1 mer komplexa än att det handlar om en 
generationsfråga. Min poäng är att det inte om handlar om att kvinnors 
synsätt har svårt att få genomslag bara inom vissa delar av samhället, och 
än mindre inom bara vissa myndigheter (rumsligt hänseende) eller i relation 
till vissa åldersgrupper av män (relationshänseende). Vad som opererar är 
en logik som genomsyrar hela samhällslivet.1537 Den skapar och upprätthål-
ler makt i betydelsen rörelsefrihet, utrymme och resurstilldelning.1538 Denna 
logik är inte kopplad till individer eller till vissa rum. Det som enligt min 
uppfattning är problemet här är att beskrivningar av det här slaget, att orsa-
ker till ojämställdhet beror på enstaka individer och ”striden” om makt och 
inflytande bara utspelar sig i vissa rum, döljer att det handlar om struktu-
rer. I detta avseende reduceras makt och inflytande i rumslig mening och i 
relationshänseende. 

8.2.2.2 Jämställdhetsförståelsernas reproducerande och legitimerande 
funktion
Resultatet visar också att förståelser av målet ”ett jämställt transportsystem” 
har olika funktioner, men att de tillsammans upprätthåller rådande makt-
ordning. En enskild förståelse av ”ett jämställt transportsystem” kan ge sken 
av att den främjar jämställdhet. När emellertid flera förståelser av målet upp-
märksammas parallellt, uppvisas istället en tydlig inkonsekvens avseende det 

1537 Hirdman, 2010, sid. 62 ff. Med logik förstås här en av genussystemets styrande 
principer, det vill säga ”den manliga normens primat”. Genussystemets principer 
behandlades under avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön. 

1538 Hirdman, 2010, sid. 62 ff. 
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jämställdhetsarbete som i propositionstexterna anses bör bedrivas för att nå 
målet. I detta avseende åsyftas å ena sidan förståelsen där ett jämställt trans-
portsystem uppnås genom att främja tillväxt och regionförstoring, som har 
en reproducerande funktion. Å andra sidan förståelsen som handlar om ökad 
kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser, som har en legitimerande 
funktion.1539 
 Den förståelse som har en reproducerande funktion är förståelsen om till-
växt och regionförstoring, där regionförstoring uppfattas vara positivt för 
jämställdheten genom att kvinnors arbetsmarknadsregioner vidgas och däri-
genom kvinnor ges större möjligheter att välja arbete. Förståelsen vilar på 
den underliggande problemrepresentationen ”brist på tillgänglighet på lika 
villkor”. Eftersom det underliggande problemet handlar om brist på tillgäng-
lighet på lika villkor innebär förståelsen om att främja tillväxt och regionför-
storing att underlätta arbetspendling för kvinnor och män. 
 Mina resultat visar också att växande regionstorlek medför olika effekter 
för kvinnors och mäns löner, där det i studier påvisats ett samband mellan 
inkomster, resande och pendling.1540 Som ett tillägg till detta visar resultaten 
att detta samband finns belagt i ett flertal trafikmodeller samt i urbanekono-
misk forskning.1541 Vad avser kvinnors och mäns löner har det konstaterats 
att effekten för män är tre gånger större. Vidare att kvinnor i förhållande till 
män inte åtnjuter regionförstoringens ”potentiella” effekter, vilket till stor 
del beror på kvinnors lönenivåer. För att det ska vara lönsamt att arbets-
pendla behöver lönerna kompensera pendlingskostnader och den uppoffring 
det innebär att resa.1542 
 Denna kunskap om sambandet mellan inkomster, resande och pendling 
uppmärksammas inte i propositionstexterna. Däremot problematiseras det 
faktum att män tenderar att resa mer när arbetsmarknadsregioner vidgas, vil-
ket befaras medföra att kvinnor får ta ännu större ansvar för hem och familj. I 
transportpolitiken kompenseras detta förhållande med att transportbehovet 

1539 Notera att livsbetingelser utgör en sammanfattande beteckning av tre förståelser, det 
vill säga att det anses finnas behov av ökad kunskap om kvinnor och män avseende 
(1) värderingar och intressen, (2) avseende erfarenheter och (3) avseende ”behov”.

1540 Se avsnitt 3.4 Tre sätt att tala om och förstå målet ”ett jämställt transportsystem”.
1541 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 6. Se även Boverket, 2005, där det har 

gjorts beräkningar av den ekonomiska effekten av arbetspendling för olika typ-
hushåll och beräkningar av relationen mellan restid och inkomst. Bland annat har 
restid värderats och pendlingskostnader för olika kommunikationsmedel stude-
rats. Vidare studeras i rapporter den ekonomiska effekten av arbetspendling för 
barnfamiljer.

1542 Dahl, Einarsson och Strömquist, 2003, sid. 6.
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för kvinnor bedöms vara snabba och frekventa persontransporter i kollektiv-
trafiken med syftet att underlätta kvinnors vardagsliv. Som jag tidigare har 
visat blir en kvinnas behov härmed liktydigt med hennes ”sysslor”. I detta 
avseende reproducerar den artikulerade förståelsen om att främja tillväxt och 
regionförstoring rådande könsmönster. Denna förståelse innebär att kvinnor 
även i framtiden ”får” fortsatt ansvar för större delen av omsorgsansvaret, om 
män ökar sitt resande. 
 Den förståelse som har en legitimerande funktion är förståelsen att ett 
jämställt transportsystem uppnås ”genom kunskap om kvinnors och mäns 
livsbetingelser”.1543 Genom att problemet för att bedöma i vilken mån kvin-
nors transportbehov tillgodoses idag görs till brist på kunskap, innebär den-
na förståelse en legitimering av att inga jämställdhetsfrämjande åtgärder kan 
beslutas och vidtas, samt att de skjuts på framtiden. Den maktanalys som 
ibland kan anas tenderar att försvinna när det kommer till konkreta åtgär-
der. Liknande resultat visar en studie om jämställdhetspolitikens ”menings-
innehåll”. Rönnblom, som har undersökt jämställdhetspolitiska texter med 
Bacchis metod ”What’s the problem?”, konstaterar att ett tydligt mönster 
som kan urskiljas i dessa är att det problem som ska lösas handlar framför 
allt om bristande kunskap (om jämställdhet). Därmed görs problemet menar 
Rönnblom till en fråga om metoder och verktyg.1544 Som ett tillägg till detta 
kan det redan här påpekas att trots att brist på kunskap om kvinnors och 
mäns livsbetingelser lyfts fram som en grundläggande förutsättning för be-
slut om åtgärder, ställs inga krav på konsekvensbeskrivningar i den rättsliga 
regleringen inom de områden som utpekas som centrala för transportpoli-
tisk måluppfyllelse. Till detta återkommer jag längre fram. Vad som i själva 
verket sker menar jag är att kunskap om jämställdhet (det vill säga som en 
fråga om ojämn fördelning av makt) konstrueras som något delvis okänt. Jag 
utvecklar detta i avsnittet som följer. 

8.2.2.3 Görandet av kunskap 
Som jag har visat i kapitel 3 ägnas i propositionstexterna stort utrymme åt 
att beskriva olikheter av olika slag mellan kvinnor och män. Det gäller skill-

1543 Se även avsnitt 4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser om 
kollektivtrafik och 5.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser 
om fysisk planering (enligt plan- och bygglagstiftningen). Livsbetingelser står här 
som en sammanfattande beteckning för förståelsen om kunskap i flera olika avseen-
den som antas främja jämställdhet i transportsystemet, vilka framgår av problemre-
presentationen ”brist på kunskap”. 

1544 Se Rönnblom, 2011.
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nader i hur begrepp förstås av kvinnor respektive män och skillnader i vär-
deringar, intressen, behov och erfarenheter.1545 Med Bacchis policyanalytiska 
metod blir det särskilt tydligt att olikheter mellan kvinnor och män tillmäts 
stor betydelse i problemrepresentationerna. Detta ”görande” av genus kan 
starkt ifrågasättas.1546 Även om påpekandet av skillnader mellan kvinnor och 
män syftar till att främja jämställdheten produceras på samma gång bilder 
av kvinnor och män som väsensskilda. Utifrån teorin om genussystemet kan 
företeelsen också uppfattas som en högt utvecklad olikhetsproduktion. 
 Till resonemangen om skillnader hör också den ensidiga fokuseringen 
på kvinnor när ett jämställt transportsystem omtalas och när det kommer 
till lösningar på problemrepresentationen ”brist på kunskap”. Som framgått 
behandlas mäns värderingar, intressen, behov och erfarenheter inte alls i pro-
positionstexterna mer än i redogörelser av olikheter och skillnader mellan 
könen och i allmänna formuleringar, till exempel i målformuleringen. Män 
syns helt enkelt inte till i det jämställda transportsystemet. Tydliga exempel 
på det som Hirdman kallar ”skapandet av genus”1547 är formuleringar så som:

”gör kvinnor fler…”, ”medan männen gör fler”, ”kvinnors resor”, ”mäns 
respektive kvinnors behov”, ”kvinnors villkor och intressen”,1548 ”öka 
kvinnors deltagande vid externa fora [sic!] t.ex. samråd”, ”traditionella 
behov och intressen hos vissa grupper av män”, ”kvinnors och mäns be-
hov och värderingar… deras värderingar skall tillmätas samma vikt”,1549 
”män anser i högre grad än kvinnor”, ”kvinnor inkluderar trygghet i be-
greppet säkerhet”, ”kvinnor anser”, ”kvinnor anger”, ”synsätten har i dag 
olika möjligheter att få genomslag”, ”kvinnor tenderar att oroa sig mer”, 
”kvinnor återfinns ofta inom områden som information, ekonomi och 
administration”, ”mansdominerade yrken är reparatörer, lokförare, lotsar 

1545 Se avsnitt 4.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser beträf-
fande ”livsbetingelser” som en sammanfattande beteckning för förståelsen om kun-
skap i olika avseenden av ett jämställt transportsystem. 

1546 Jag har hämtat termen ”görande” av Rönnblom, men vill här påpeka att även Hird-
man använder sig av ”görande” (att göra genus). Med termen vill jag utifrån både 
mina teoretiska och metodologiska utgångpunkter markera, att det handlar om ett 
aktivt skapande (av en social verklighet) och därmed inte är givet, eller skulle kunna 
vara på ett annorlunda sätt. Se vidare Rönnblom, 2011.

1547 Se vidare om begreppet ”genus” avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön.
1548 Uppräknade formuleringar är hämtade från Prop. 2008/09:93. Samtliga uppräk-

ningar är inte exakt återgivna i betydelsen att jag ibland ändrat begynnelseboksta-
ven från versal till gemen. De ska ses som exempel på ”görandet”. 

1549 Uppräknade formuleringar är hämtade från Prop. 2005/06:160.
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och transportplanerare”, ”det finns också fler män än kvinnor i ledande 
positioner”,1550 et cetera. 

Att skillnaderna mellan kvinnor och män återkommande lyfts fram som en 
beskrivning av verkligheten kan möjligtvis förefalla naturligt. Emellertid görs 
många av de beskrivningarna i ett sammanhang där olikheter och skillnader 
ligger till grund för formuleringen av problemet, det vill säga att de knyts till 
föreställningar om kvinnors och mäns ”behov”. Ett exempel på detta är att 
påvisade skillnader anses medföra att det inte är möjligt att bedöma i vilken 
utsträckning som mäns respektive kvinnors behov tillgodoses i transportsys-
temet. Vad betyder det att olikheter och skillnader mellan kvinnor och män 
lyfts fram i den omfattning som görs i propositionstexterna? Vad innebär det 
att kvinnorna utpekas som föremål för jämställdhetsarbetet? 
 Genom att fokus riktas på kunskap görs också problemet med (o)jäm-
ställdheten till ett problem som kan lösas genom att med Rönnbloms ord 
”avtäcka sanningar”. Det sammanhang som här åsyftas är problemrepresen-
tation ”brist på kunskap om kvinnor och män i olika avseenden”. Proble-
met framstår i denna problemrepresentation som okänt, samtidigt som det 
skapar ett slags cirkelresonemang. Rönnblom konstaterar i ovan nämnda 
studie från 20111551 att ”görande” av kunskap innebär att ökad kunskap om 
jämställdhet ska leda till ökad jämställdhet. Enligt Rönnblom leder fenome-
net till att jämställdhetsarbetet inriktas på att ta fram resultat som är mät-
bara, som ligger i linje med ”[…] nyliberala former för styrningsmentalitet 
där olika former av revision står i centrum”.1552 Detta tycker jag mig även 
se i de transportpolitiska propositionerna, när ett jämställt transportsystem 
omtalas. Enligt min mening blir brist på kunskap på så sätt ett problem, 
en orsak och en lösning på en och samma gång.1553 Ett tydligt exempel på 
detta är den diskussion som handlar om svårigheter att bedöma i vilken ut-
sträckning transportsystemet tillgodoser kvinnors respektive mäns behov. Så 

1550 Uppräknade formuleringar är hämtade från Prop. 2001/02:20.
1551 Den studie som refererades till i närmast förgående avsnitt 8.2.2.2 Jämställdhetsför-

ståelsernas reproducerande och legitimerande funktion.
1552 Rönnblom, 2011, sid. 43.
1553 Se Rönnbloms analys av svensk jämställdhetspolitik, i vilken hon tar sitt avstamp 

i regeringens skrivelse Skr. 2009/10:234, Redovisning av den särskilda jämställd-
hetssatsningen. Rönnblom kommer fram till att problemrepresentationen ”brist på 
kunskap” blir både ett problem och en lösning. I min analys av de transportpolitiska 
propositionerna (kapitel 3) tycker jag mig se att brist på kunskap dels utgör en do-
minerande problemrepresentation, dels att görandet av kunskap blir ett problem, 
en lösning och en orsak. 
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som problemet framställs görs bristfällig kunskap till ett hinder för att vidta 
åtgärder, vari lösningen handlar om ”görande av kunskap”.1554 Det blir ett 
problem på så sätt att det medför bedömningssvårigheter avseende i vilken 
mån transportsystemet tillgodoser kvinnors respektive mäns behov. En orsak 
blir det genom beskrivningar av ”verkligheten”, att ojämställdheten beror 
på att den offentliga sfären (yrken och forum) historiskt sett har varit mans-
dominerade och att det därför finns ett behov av kunskap om särskilt kvin-
nors perspektiv. Slutligen blir det en lösning genom att jämställdhetsarbetet 
inriktas på ”görande av kunskap” om kvinnor och män i olika avseenden. På 
så sätt menar jag ”görande av kunskap” blir själva jämställdhetsarbetet inom 
transportområdet. 
 Enligt min bedömning finns det en överhängande risk att olika mått, 
mätverktyg, modeller, statistiska uppgifter, indikatorer et cetera uppfattas 
som själva målet. Vad händer när dessa väl är framtagna? Den risk som jag 
här vill peka på är – om målet anses uppnått – att fokus kommer att riktas 
på att förbättra och förfina ”mätverktygen”, eftersom det då saknas incita-
ment för ett målmedvetet och systematiskt jämställdhetsarbete för att uppnå 
det verkliga målet. Det betyder inte att jag menar att ”verktyg” skulle vara 
betydelselösa, men de har inte ett självständigt värde utan utgör ett medel 
och inte ett mål. Det är analysen av ”statistiska” uppgifter eller andra siffror 
som kan åstadkommas med olika modeller och verktyg, och som ska ligga 
till grund för åtgärder för att uppnå målet, som är viktiga. För att kunna 
tolka och analysera ”resultaten” krävs det kunskap om vilka mekanismer som 
på olika sätt bidrar och upprätthåller en ojämn maktstruktur och hur dessa 
påverkar individer både på ett strukturellt plan och på ett individuellt plan. 

8.2.2.4 Transportpolitikens syn på kvinnor och män, olikhetsproduktion och 
individrelaterade förklaringar 
I förra avsnittet konstaterades att ”verklighetsbeskrivningar” i texterna ska-
par bilder av kvinnor och män som är problematiska. I detta avsnitt förklaras 
de bakomliggande föreställningarna om kön som kommer till uttryck i pro-
positionstexterna, och vilka konsekvenser de kan få. 
 De skillnader som påvisats mellan kvinnor och män i resmönster och vär-
deringar tillmäts central betydelse när ett jämställt transportsystem omtalas 
i propositionstexterna. I beskrivningar av kvinnor och män tycker jag mig 
i propositionstexterna se det som Hirdman kallar ”utpekandets mekanism”. 

1554 Jag behandlar detta under avsnitten 3.4.3.3 Problem i Mål för framtidens resor och 
transporter och 3.4.3.3.1 Lösningar i Mål för framtidens resor och transporter. 
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Jag förstår Hirdman som att hon menar att företeelsen inte är unik1555 utan 
att produktionen av ”genus” är en pågående process, vilken är oundviklig om 
inte ”nödvändig” för att upprätthålla genussystemet. Hirdman skriver: ”[…] 
att markera, skapa, forma olikhet mellan könen som vi ser genom historien 
– och inte minst i dag – beror på att situationen, eller snarare på att situa-
tionerna ständigt flyter [tecken och kursivt i original].”1556 Intressant är hur 
dessa skillnader tolkas. Beskrivningar av kvinnor och män i propositionstex-
terna menar jag inte endast framställer kvinnor och män som två olika sorter 
utan själva ”utpekandet” också bör förstås som ett uttryck för genussystemets 
styrande principer, det vill säga den manliga normen och särskiljandet av 
könen. Bakom formuleringar av karaktären ”frågor som är av stort intresse 
för den underrepresenterade gruppen” definieras på samma gång det som 
Hirdman beskriver som ett tyst och osynligt ”vi”, och den manliga normen. 
 I problematiseringen om kvinnors underrepresentation framträder enligt 
min tolkning en bild av kvinnor och män som biologiskt determinerade. 
Ett tydligt exempel på detta är när kvinnors transportbehov diskuteras i tex-
terna. Kvinnors behov omtalas som oföränderliga, samtidigt som de förut-
sätts skilja sig från mäns behov såväl nu som i framtiden.1557 Med denna syn 
på kvinnor och män menar jag det är ”naturligt” att jämställdhetsarbetet i 
transportsammanhang kommer att inriktas på att lyfta fram främst kvin-
nors behov. Dagens transportsystem anses tillgodose mäns behov för att det 
skapats av män. Vad jag vill belysa är inte kroppsliga skillnader utan att tolk-
ningen av olikheter kopplat till resor och transporter är socialt och politiskt 
betingad. Eduards menar att skillnader uppfattas som något givet som måste 
accepteras eftersom de stöds av statistik. Problemet uppstår när karaktärs-
drag och egenskaper ges en särskild social och ontologisk betydelse, enligt 
Eduards.1558 Denna företeelse kan påvisas i propositionstexterna när ett jäm-
ställt transportsystem omtalas. Det är viktigt att komma ihåg att det bakom 
formuleringarna är människor som tillskriver de skillnader mellan kvinnor 
och män som uppvisas i transportsystemet ett värde. 
 Framhävandet av ”kvinnors perspektiv” för att nå målet om ett jämställt 
transportsystem innebär att kvinnors perspektiv blir den upplysta produkt 

1555 Hirdman, som hänvisar till Cecilia Åse, benämner det som ”utpekandets meka-
nism”, se Hirdman, 2010, sid. 183.

1556 Hirdman, 2010, sid. 96.
1557 Se Larsson och Jalakas, 2008. 
1558 Eduards, 2002, sid. 36. 
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som ”vi” i betydelsen ”vi män” ska ta till vara.1559 Genom att ensidigt fo-
kusera på kvinnors värderingar, intressen, behov och erfarenheter när ett 
jämställt transportsystem omtalas, blir det en kunskap som ”man” vill åt. 
Samtidigt skapar det olikhet mellan könen. Jag ställer mig frågande till hur 
ett jämställt transportsystem hade förståtts om blicken i stället hade riktats 
mot män och mäns värderingar, intressen, behov och erfarenheter. Istället 
för att problematisera kvinnors ickenärvaro i beslutande församlingar inom 
transportsystemet hade det varit möjligt att ställa sig frågorna: hur rekryte-
ras män till olika positioner; vilka kvalifikationskrav ställs och av vem; vilka 
erfarenheter och kunskaper tillmäts vikt framför andra? Genom att rikta fo-
kus på män kan också aktiva motståndsstrategier som på olika sätt hindrar 
kvinnors möjligheter att utöva makt och inflytande studeras, beslutas och 
åtgärdas, till exempel frågorna: hur kan män fås att åka kollektivtrafik i hö-
gre utsträckning än idag; hur gynnar utformningen av skatterättsliga regler 
mäns resor och transporter och hur missgynnas kvinnor av dessa; på vilket 
sätt bidrar lagstiftningen till att producera och reproducera ojämställdhet i 
praktiken? Som tidigare påpekats hade ett ändrat fokus inneburit en pro-
blematisering av hur mäns makt över kvinnor tar sig uttryck i trafikrummet 
och därmed hade det kunnat bli enklare att åtgärda ”sjukdomen” istället för 
symtomen. Detsamma gäller frågor om transportsystemets skadliga effekter 
på miljö och hälsa, samt bilismens avigsidor såsom olyckor och trängsel och 
hur detta påverkar kvinnors och mäns möjligheter att organisera vardagslivet 
och möjligheter att leva jämställda liv. 
 Som ett tillägg till olikhetsproduktionen vill jag i sammanhanget betona 
den bild av kvinnor och män där kvinnor förknippas med kollektivtrafik och 
män med bilar. Denna bild bidrar till att ytterligare förstärka de föreställ-
ningar som finns kopplade till kön, samt att den uppdelning som man säger 
sig vilja förändra vidmakthålls. Frågan om i vilken utsträckning kvinnors 
transportbehov tillgodoses med hjälp av i första hand en utbyggd kollektiv-
trafik tycks i propositionstexterna ankomma på hur väl kvinnor genom en 
ökad representation lyckas driva frågan. 
 Hur kan denna olikhetsproduktion förstås och förklaras? Inom genusrätts-
vetenskapen förklaras markeringen av olikheter/skillnader med att sådana 
grundas på särartsteorier.1560 Förklaringen till ojämställdhet i transportsys-
temet baseras i propositionstexterna vidare på individrelaterade förklaringar. 
Detta kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att transportpolitikens mål 

1559 Jämför Hirdman, 2010, sid. 182-184.
1560 Hirdman, 2010, sid. 183. 
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om ett jämställt transportsystem utgör ett led i jämställdhetspolitiken,1561 
vilken baseras på en strukturell förklaring av ojämställdhet som en fråga om 
ojämna maktrelationer. Det centrala är då inte individens egenskaper utan 
snarare individers och gruppers möjligheter, villkor och makt att i en specifik 
samhällskontext styra över sina liv, menar Gunnarsson och Svensson.1562 
 Särartsteorier utgår från en uppfattning om att det finns biologiska skill-
nader mellan kvinnor och män eller från att kvinnor och män har olika livs-
villkor. Den senare innebär att ojämställdheten förklaras bero på historiska 
livsvillkor.1563 I enlighet med denna uppfattning anses kvinnor kunna få 
samma livsvillkor som män på sikt genom ändrade värderingar och attityder, 
enligt Gunnarsson och Svensson. Gemensamt för särartstänkandet är, menar 
de, att skillnader mellan kvinnor och män leder till olika rationaliteter.1564 De 
rationaliteter som kopplas till kvinnligt och manligt är en omsorgsrationa-
litet respektive en rättviserationalitet. En särartsteori behöver inte hävda att 
skillnaderna är negativa i sig utan kan argumentera för ståndpunkten att den 
av en manlig rättviserationalitet präglade rätten bör uppvärdera och spegla 
också den kvinnligt präglade omsorgsrationaliteten.1565 
 Tanken om att det finns biologiska skillnader mellan kvinnor män kan 
också leda till slutsatser om att kvinnor och män kan och bör behandlas oli-
ka, till exempel genom att vissa situationer kräver särlagstiftning för kvinnor. 
Exempel på detta menar Gunnarsson och Svensson är skyddslagstiftningar 
av olika slag.1566 Så som jag tolkar författarna innebär det att om skillnader 
mellan kvinnor och män avseende till exempel värderingar och resmönster 
grundas på biologiskt betingade faktorer, vilket jag menar på olika sätt fram-
träder i materialet, kan det förväntas att en särreglering införs på de områ-
den som utpekas som centrala för transportpolitisk måluppfyllelse. Det kan 
redan här påpekas att någon sådan särreglering inte förekommer i lagarna 
som undersökts inom ramen för denna studie. Istället präglas den rättsliga 

1561 Skr. 1999/2000:24, sid. 57-58.
1562 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 186.
1563 Den diskussion som förs i propositionstexterna avseende mäns överrepresentation 

skulle i enlighet med synsättet kunna ses som ett uttryck för ett särartstänkande. 
1564 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 144.
1565 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 144. 
1566 Se exempel på skyddslagstiftningar i avsnitt 4.3.5 Sammanfattande kommentarer, 

not 833. 
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normbildningen av allmängiltighet och könsneutralitet. Det skyddsändamål 
som kan utläsas gäller uteslutande personer med funktionshinder.1567 

8.3 Om och hur ett jämställdhetsperspektiv avspeglas i 
det rättsliga regelverket

Utifrån min andra frågeställning kan det med stöd av resultaten konstateras 
att den rättsliga regleringen av offentlig samhällsplanering inte är avpassad 
för att utjämna maktförhållanden mellan kvinnor och män eller för att upp-
nå målet om ett jämställt transportsystem. Regleringen av offentlig samhälls-
planering präglas i hög grad av könsneutralitet eller snarare könsblindhet. 
Detta får också genomslag i tillämpningen, vilket empiriska studier bekräf-
tar. Jämställdhet har inte någon given plats i denna reglering trots att det 
finns anledning att utifrån de transportpolitiska propositionerna förvänta 
sig att så borde vara fallet. När det kommer till jämställdhetsstyrning i frågor 
om resor och transporter fordras det enligt min mening en helhetssyn på 
offentlig samhällsplanering. Syftet borde vara att skapa ett rättsligt ramverk 
som synliggör relevansen av kön i planeringen och som understödjer en sam-
hällsutveckling som tar hänsyn till jämställdhet. Som framgått genom denna 
studie har en sådan helhetssyn inte kunnat påvisas finnas på transportområ-
det. Med hjälp av studien är det möjligt att visa på vad som krävs för att en 
sådan helhetssyn skulle kunna göras, och också vad det skulle få för effekter 
för jämställdheten på transportområdet. 
 Denna studie visar att det finns ett regleringsutrymme för jämställdhets-
styrning som idag inte används. Resultaten visar att det finns ett tydligt 
samband mellan de olika lagarna, genom att de utgör varandras planerings-
förutsättningar. Då jämställdhet exkluderas i den rättsliga regleringen, trots 
uttalade ambitioner i transportpolitiska dokument av olika slag, kan det 
dock konstateras att det finns ett stort glapp mellan politik och juridik. Av 

1567 Resonemanget ovan ska inte uppfattas som att jag förespråkar att kvinnor ska 
”skyddas”, utan vad som åsyftas är den ”relation” som regleras i lagstiftningen. Den 
rättsliga regleringen, som syftar till att infrastruktur och bebyggelse ska vara an-
vändbara för personer med funktionsnedsättning eller funktionshinder, bygger på 
en ansvarsgrund, det vill säga det krav som rättsordningen ställer på ”någon” för att 
så sker. Den ”relation” som utifrån synsättet står i fokus för regleringen är den mel-
lan det allmänna och medborgare/personer med funktionsnedsättning. 
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ambitionerna att främja jämställdhet blir det inte mycket resultat eftersom 
det varken finns tydliga förpliktande regler om vad som ska göras, vem som 
ska göra det eller hur det ska göras. De höga ambitionerna i jämställdhetspo-
litiken, uttryckta i det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsys-
tem, överförs inte till det rättsliga fältet. Genom att regleringsutrymmet inte 
används blir sambandet inom ett regelkomplex och mellan regelkomplex 
istället ett hinder för jämställdheten. 

8.3.1 Om sambandet mellan lagstiftningarna som hinder för 
jämställdhet

Resultaten visar att det finns ett rättsligt samband mellan kollektivtrafik, 
fysisk planering och den rättsliga styrningen av myndigheterna, och att 
avsaknaden av tydliga jämställdhetsregler får konsekvenser inom samtliga 
områden. Istället för ett regleringsutrymme för en jämställdhetsstyrning blir 
sambandet mellan lagstiftningarna ett direkt hinder för att uppnå målet om 
ett jämställt transportsystem. 
 Gemensamt för den offentliga samhällsplaneringen inom de undersökta 
områdena är att dessa verksamheter, liksom resultat, ska bidra till en hållbar 
utveckling.1568 Att planera för (jämställda) resor och transporter visar sig vara 
en komplex uppgift för de inblandade parterna, som har sina respektive re-
gelverk att följa för att effektuera de syften och mål som finns uttryckta i rätt-
en. Inom respektive lagstiftning finns rättsliga instrument som uttrycks vara 
strategiska. Att de är strategiska innebär att de anger inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av samhället, men också att de styr eller är tänkta att 
påverka annan samhällsplanering. Vidare finns det centrala rättsliga begrepp 
som återkommer i den rättsliga regleringen av fysisk planering. I figur 11 
åskådliggörs den offentliga samhällsplaneringen och sambanden mellan de 
områden som utpekas som centrala för transportpolitisk måluppfyllelse.1569 
 Med stöd av de resultat jag uppnått kan jag konstatera att det finns ett 
tydligt rättsligt samband mellan lagstiftningarna som reglerar dessa områ-
den, vilket inte framstod lika tydligt i början, för att inte säga alls. Det jag 

1568 Som jag visat finns rättsliga instrument som syftar till en hållbar (samhälls)utveck-
ling. Vidare att jämställdhet ingår i begreppet ”hållbar utveckling”, vilket tydligt 
framgår av Skr. 2001/02:172, Skr. 2003/04:129 och Skr. 2005/06:126. 

1569 För att underlätta förståelsen kommer jag att utgå från figur 11 i min beskrivning av 
de rättsliga sambanden mellan de lagar som i de transportpolitiska propositionerna 
(se undersökning i kap. 3) utpekas som centrala för transportpolitisk måluppfyllelse 
(se undersökning i kap. 4, 5, 6 och 7). 
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önskar poängtera är att det inte har varit min avsikt att påvisa ett samband 
mellan de undersökta områdena. Emellertid visar resultaten inte endast att 
ett sådant samband finns, utan också komplexiteten när det kommer till 
frågor om hur rätten kan användas som reforminstrument för jämställdhet. 
 Den mest centrala samhällsplaneringen är enligt min uppfattning den fy-
siska planeringen som sker inom ramen för plan- och bygglagen. Det grund-
lagsstadgade planmonopolet utgör som framgått en viktig hörnsten i den 
kommunala självstyrelsen. Denna planering påverkar och styr annan offent-
lig samhällsplanering i flera avseenden, och i synnerhet transportsystemets 
utveckling. Med stöd av plan- och bygglagens bestämmelser planeras hur 
mark och vatten ska eller får användas. Exempelvis gäller det i frågor om var 
vägstråk och kollektivtrafik ska dras, var kommunal och kommersiell service 
lokaliseras, lokalisering av natur- och grönområden, lekplatser, gemenskaps-
platser, arbete, bostäder, verksamheter, landsbygd, tätortsbebyggelser, rekrea-
tionsplatser et cetera. Rätten kan främja vissa föreställningar och visioner om 
hur den samhälleliga strukturen (i vilket infrastrukturen ingår) ska formas, 
samtidigt som den exkluderar andra. I denna mening utövar rätten makt 
eftersom den ger ramen för ett visst sätt att leva.1570

 Förutom det ovan beskrivna utövar rätten makt genom att med Svens-
sons ord ”[…] definiera den tillvaro som bestäms vara rättsligt relevant”.1571 
Tydligast märks detta genom begreppet ”allmänna intressen” som förekom-
mer i såväl plan- och bygglagen som i sektorslagarna. Resultaten visar att den 
rättsliga regleringen av fysisk planering präglas av föreställningar om nytta i 
den offentliga samhällsplaneringen.1572 Som framgått definieras de ”allmän-
na intressena” i plan- och bygglagen vara natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. Intres-
sena förmodas vara till nytta för människorna i samhället. Även om det sak-
nas ett tydligt jämställdhetsperspektiv på de intressen som räknas upp som 
”allmänna” i lagtexten menar jag det är relativt enkelt att sympatisera och 
förlika sig med tanken att mängden frisk luft,1573 grön och välmående natur 

1570 Waldo använder begreppet ”livsform” som hon definierar som ”ett sammanhang, 
som skapar förutsättningar för ett visst sätt att leva”, se Waldo, 2002, sid. 24 ff. 
Med inspiration av Waldos begrepp menar jag att rätten utövar makt i betydelsen 
definierar och premierar vissa livsformer. 

1571 Svensson, 1997, sid. 226. 
1572 Jämför Welin, 2003, sid. 41 ff. 
1573 Här menar jag mängd i betydelsen fri från miljö- och hälsofarliga partiklar. 
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och kultur av olika slag ökar människors välmående.1574 Genom sin rättsliga 
definition utpekas de allmänna intressena som rättsligt relevanta och som 
”allmängiltiga” värden. Ett problem är dock att jämställdhet inte passar in i 
nyttobegreppet. Jämställdhet, förutom att det är svårt att mäta, kan inte be-
skrivas i termer av mängd. Nuvarande reglering innebär att jämställdhetsfrå-
gorna för att kunna tas i beaktande och finnas med på dagordningen måste 
kunna sorteras in under de rättsliga kategorierna av ”allmänna” intressen. 
 En fråga som kan anföras i sammanhanget är varför jämställdhet ska ha en 
framskjuten plats i den fysiska planeringen. Det kan hävdas att kommuner i 
sin översiktsplanering ska ta hänsyn till många intressen och behov hos be-
folkningen. I likhet med Svensson menar jag att de grundläggande värdena i 
samhället bör uttryckas i rättslig form på olika nivåer.1575 Jag menar att rätten 
och dess roll i samhällsutvecklingen i enlighet med den samhällsvetenskapli-
ga normmodellen bör ses som en aktivt skapande och bestämmande kraft.1576 
Genom att använda rätten som ett reforminstrument kan planeringen av 
den fysiska samhällsstrukturen och dess utveckling styras på ett sätt som 
motsvarar de normer som är demokratiskt överenskomna. De normer rätten 
uttrycker uppfattas som legitima och påverkar över tid, och de påverkar vår 
uppfattning om hur saker och ting bör vara.1577 Rättens roll i samhället bör 
vara att främja jämställdheten, enligt min uppfattning. I sammanhanget vill 
jag därför framhålla vikten av att synliggöra rätten i en samhällelig kontext, 
att det är människor som ska verka i de miljöer som planeras. Dessa män-
niskor kan vara rika, fattiga, gamla, inrikes- och utrikesfödda, unga, friska, 
sjuka, funktionshindrade, ha en mängd olika behov, önskemål, egenskaper, 
förväntningar et cetera. I lagstiftningen – i den mån kön omtalas – baseras 
konstruktionen av kön i dessa sammanhang endast på två kön, nämligen 
flickor och pojkar, kvinnor och män. Även om denna studie fokuserar på 

1574 Jämför Svensson, 2008, sid. 90. Thomas Svensson, som med utgångspunkt i teorier 
om sociala dilemman har studerat frågan huruvida den långtgående anpassningen 
till biltrafik i städer är något som har stöd av städernas invånare, menar att nyt-
tobegreppet är ett centralt begrepp i planeringen. Om förändringar är bra eller då-
liga bestäms, enligt Svensson, av uppkomna konsekvenser för individens upplevda 
”nytta”, det vill säga invånares uppfattningar om hur staden bör vara utformad för 
att de ska uppfatta staden som bra att leva och verka i. Svensson menar att nyttobe-
greppet i grunden baseras på en utilitaristisk moralfilosofi.

1575 Svensson, 2003, sid. 255. 
1576 Se teoriavsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext. Se även Bladini, 

som talar om rättsreglers formande kraft i en straffprocess och processrättslig kon-
text, se Bladini, 2013. 

1577 Svensson, 2003, sid. 255. Se även Svensson, 2007, sid. 197-241. 
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jämställdhet – det vill säga flickor och pojkar, kvinnor och män, menar jag 
att lagstiftningen bör öppna för fler möjliga konstruktioner av kön.1578 
 Det planinstrument som bedöms ha en särskild central plats för annan 
offentlig samhällsplanering är kommunens översiktsplan.1579 Planen har en 
strategiskt viktig funktion för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Detta sägs uttryckligen i förarbetstexterna. Exempelvis ska det av 
planen framgå hur den bebyggda miljön ska användas, men också ges vägled-
ning om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.1580 
 Med stöd av resultaten kan det konstateras att i den långsiktiga samhälls-
planeringen ställs inga uttryckliga krav på att kommuner uppmärksammar 
jämställdhet i frågor om lokalisering av bebyggelse, bostäder, service, kollek-
tivtrafik och/eller transportmöjligheter. Exempelvis gäller det krav på kon-
sekvensanalyser, det vill säga hur översiktsplanen påverkar jämställdheten, 
eller att kommuner redovisar sin bedömning om hur planen tar hänsyn till 
övergripande jämställdhetspolitiska mål.1581 Resultaten visar att det å ena si-
dan konstateras att sociala konsekvensanalyser i samband med översiktsplan 
har betydelse för jämställdheten, men att jämställdhetsfrågorna å andra sidan 
kan vara alltför tids- och resurskrävande. Det förs med andra ord fram argu-
ment som inte bara strider mot den förståelse som uttrycks i propositions-
texterna, där kunskap om kvinnor och män i olika avseenden betonas, utan 
brist på kunskap förefaller enligt förarbetstexterna även utgöra ett legitimt 
skäl för att inte behandla en viss fråga.1582 Det tycks förutsättas att kommu-
ner har samma syfte som ”lagstiftarna” och kan hantera eventuella konflikter 
utan att behöva åsidosätta något krav. Undantaget gäller för detaljplan, där 
länsstyrelser under vissa omständigheter1583 har möjlighet att överpröva en 
kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en sådan plan. I den mån 
kommuner inte följer lagstiftningens krav eller förhåller sig passiva till att 
inom olika ansvarsområden främja de jämställdhetspolitiska målsättningarna 
eller det transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem eller andra 

1578 Jämför diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck” i 1 kap. 
1 § diskrimineringslagen (2008:567).

1579 De olika planinstrumenten i plan- och bygglagen beskrivs under avsnitt 5.3 Jäm-
ställdhetsperspektiv i plan- och bygglagen. 

1580 Se avsnitt 5.3.2.1 Översiktsplan. 
1581 Se vidare kapitel 5. 
1582 Se avsnitt 5.3.2.1 Översiktsplan avseende PBL-kommitténs uttalanden om so-

ciala konsekvensanalyser i samband med översiktsplan, jämte sammanfattande 
kommentarer. 

1583 Överprövningsmöjligheten är dock kopplad till miljökvalitetsnormerna som finns 
angivna i miljöbalken, se Ekelund-Entson och Gipperth, 2010, sid. 114. 
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övergripande program och strategier, saknas det genomdrivande mekanismer 
mot kommuner och myndigheter, vilket enligt Martina Ekelund-Entson och 
Lena Gipperth kännetecknar svensk förvaltningstradition.1584 Eftersom det 
saknas pådrivande incitament för kommuner att planlägga mark- och vat-
tenområden i enlighet med de ändamål som uttrycks i plan- och bygglag-
stiftningen, finns det goda skäl att anta att jämställdhet inte kommer att 
beaktas på alla beslutsnivåer i den fysiska planeringsprocessen. 
 Som jag har visat kräver jämställdhetsfrågorna för att bli uppmärksam-
made i den långsiktiga planeringen av mark- och vattenfrågor åtminstone en 
teleologisk tolkning av plan- och bygglagens bestämmelser och ett bredare 
tolkningsunderlag.1585 Det gäller främst vid tolkningen av den allmänt hållna 
bestämmelsen i 3 kap. 5 § p. 4 PBL samt i bestämmelserna om allmänna 
intressen i lagens andra kapitel, närmare bestämt formuleringen ”en från 
social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig för alla samhällsgrupper” i 
2 kap. 3 § p. 2 PBL. Det har också konstaterats att en teleologisk tolkning 
av lagar behärskas främst av jurister. Ett problem är att de som med stöd av 
lagstiftningen ska fatta beslut, vars sakkunskap främst är teknisk och plane-
ringsteoretisk kompetens, domineras av andra professioner än jurister. Till 
denna problematik återkommer jag längre fram. 
 För att återgå till sambandet mellan lagstiftningarna vill jag först belysa 
sambandet mellan den kommunala fysiska planeringen och kollektivtrafi-
ken.1586 För att jämställdhet ska kunna beaktas i såväl den fysiska samhälls-
planeringen som i planeringen av den långsiktiga utvecklingen av kollektiv-
trafiken behöver detta ändamål vara uttryckt i den rättsliga regleringen av 
både översiktsplan och regionalt trafikförsörjningsprogram. Dessa ”strate-
giska dokument” utgör i jämställdhetsfrågor varandras förutsättningar. Ef-
tersom kommunens översiktsplan lägger grunden för den fysiska strukturen 

1584 Jämför Ekelund-Entson och Gipperth, 2010, sid. 114.
1585 Här åsyftas de generella jämställdhetspolitiska målen och det transportpolitiska må-

let ”ett jämställt transportsystem” samt den nationella strategin för hållbar utveck-
ling. Det bör i sammanhanget betonas att uppmärksamheten i sig inte är en garanti 
för en fysisk planering som främjar jämställdheten. Med uppmärksamhet menar jag 
att jämställdhetsfrågorna finns med på dagordningen, och i bästa fall blir föremål 
för en politisk behandling vilket därefter kan leda till beslut om åtgärder. Allt detta 
förutsätter dock att förvaltningen, det vill säga den expertis som är kopplad till 
byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, i sin beredning av 
ärenden tolkar lagstiftningen på det sätt som beskrivits ovan och tillhandahåller ett 
kunskaps- och beslutsunderlag som är ”tillgängligt” för beslutsfattare, och på så sätt 
understödjer en politisk behandling. 

1586 Se figur 11, det samband som i figuren numrerats med siffra 1. 
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genom beslut om markanvändning och lokalisering av olika samhälleliga ak-
tiviteter och funktioner kommer denna planering på så sätt att starkt påverka 
kollektivtrafikens förutsättningar. Som jag har visat ställs numera krav på 
samråd med det kommunala organet som har ansvar för transportinfrastruk-
turplanering. I nuvarande plan- och bygglagstiftning utgör detta organ en 
obligatorisk samrådspart vid upprättande av förslag till översiktsplan.1587 Vid 
dessa samråd ska kommunen ta hänsyn till det regionala trafikförsörjnings-
programmet, eftersom det uttrycks vara ett instrument för det offentliga när 
kollektivtrafik planeras, men också ett planeringsinstrument för fysisk och 
annan samhällsplanering. I regionala trafikförsörjningsprogram ger den re-
gionala kollektivtrafikmyndigheten sin syn på den långsiktiga utvecklingen 
av kollektivtrafiken och var den kommersiella kollektivtrafiken kommer att 
upphandlas. På så sätt ges i dessa program viktig information för kommunen 
i frågor om lokalisering av bebyggelse och verksamheter. 
 Resultaten visar att jämställdhet inte kan utläsas alls i syftena med kollek-
tivtrafiklagen, och därmed inte heller i de bestämmelser som reglerar form 
och innehåll i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Den reglering 
som finns är könsblind, samtidigt som kollektivtrafiken enligt förarbetena 
föreskrivs ska vara tillgänglig och anpassad för alla. Som visat tolkas beto-
ningen på ”alla” i förarbetena mena att kollektivtrafiken ska anpassas särskilt 
för personer med funktionsnedsättning. Dessa personer anses i lagens me-
ning vara särskilt skyddsvärda. Undersökningen visar att kollektivtrafiklagen 
inte svarar mot de dominerande problemrepresentationerna som artikuleras i 
de transportpolitiska propositionstexterna. I likhet med plan- och bygglagen 
ställs i kollektivtrafiklagen inga uttryckliga krav på sociala konsekvensana-
lyser vid utformning av trafikförsörjningsprogram och vid planering av den 
långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken. 
 Kommunens planering och den regionala kollektivtrafikmyndighetens 
planering av kollektivtrafiken är ur detta perspektiv ett dilemma. Trots det 
menar jag att det är den kommunala planeringen som är central i samman-
hanget, eftersom kommunen i väsentliga delar ensam bestämmer i frågor 
om bebyggelse och lokalisering av aktiviteter och funktioner, och på så sätt 
i geografisk mening styr behovet av kommunikationer av olika slag. Som 
nämndes ovan saknas möjligheter att i jämställdhetsfrämjande syfte ”tvinga” 
kommuner att anta, ändra eller upphäva en översiktsplan.

1587 3 kap. 9-11 §§ PBL. 
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 Waldo menar att den kommunala planeringen kan skapa såväl förutsätt-
ningar som hinder för kollektivtrafik. I sin studie visar hon bland annat att 
den fysiska planeringen hänger samman med ojämlikhet i rörlighet. Till följd 
av detta kan den fysiska planeringen leda till ökad segregering i samhället. 
Det är inte lokaliseringen i sig som ensam skapar segregation, utan att män-
niskor på grund av skilda resurser bosätter sig i olika delar av kommunen.1588 
Waldo menar att lokaliseringen av till exempel utbud av närservice, kollek-
tivtrafikförbindelser och rekreationsmöjligheter i anslutning till bostadsom-
råden påverkar befolkningens förutsättningar att lösa skilda funktioner i var-
dagslivet. Här inkluderas även trygghet, granngemenskap och trivsel. Det är 
inte planeringen i sig som skapar ojämlikhet i rörlighet, menar Waldo, men 
genom att befolkningsgruppers olika tillgång till bil får lokalisering av skilda 
funktioner betydelse. På så sätt är vissa befolkningsgrupper mer beroende av 
kollektivtrafik. 
 Sett utifrån en genusrättsvetenskaplig utgångspunkt är Waldos analys in-
tressant. Den belyser vikten av att förstå komplexa maktrelationer vid ana-
lyser av rätten. Det handlar om ”[…] hur makt konstitueras utifrån socialt 
konstruerade skillnader som är inbäddade i varandra och som förändras i 
skilda rumsliga och historiska sammanhang”.1589 Denna fråga behandlas inte 
inom ramen för denna studie, men det jag i sammanhanget vill poängtera 
är att det faktum att olika strukturer samverkar visar vikten av att belysa 
jämställdhetsfrågorna i den fysiska planeringen, eftersom de inkluderar alla 
befolkningsgrupper, det vill säga oberoende av segregering. I alla bostadsom-
råden finns flickor och pojkar, liksom kvinnor och män. 
 Ett annat viktigt resultat i studien, vilket enligt Waldo kännetecknar den 
kommunala planeringen, är att politiker i många fall saknar formella kun-
skaper om befolkningen och att de är hänvisade till egna föreställningar.1590 
Waldo menar att den kommunala planeringen grundas på vad de tror om 
befolkningen avseende exempelvis behov och beteende. När det kommer till 
tjänstemän, de som har till uppgift att ta fram besluts- och kunskapsunder-
lag för behandling i politiken, har de enligt Waldo visserligen kunskap om 
befolkningens beteende men saknar motsvarande kunskap om dess behov. 
Emellertid är tjänstemännen medvetna om bristen på kunskap, vilket hon 
menar borde minska risken för att de baserar sina föreställningar på felaktiga 
grundantaganden. 

1588 Waldo, 2002, sid. 213. 
1589 De los Reyes, Molina och Mulinari 2005b, sid. 25.
1590 Waldo, 2002, sid. 212.
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 I denna kontext visar Waldos empiriska studie att detta kan tänkas vara 
det landskap som plan- och bygglagen landar i. Detta menar jag talar för 
en rättslig reglering som ställer krav på sociala konsekvensanalyser.1591 Om 
planeringen grundas på i första hand föreställningar om befolkningens ”be-
hov”, är det viktigt att ställa sig frågan om vems erfarenhetssatser eller före-
ställningar som får ligga till grund för kommunala beslut. I varken plan- och 
bygglagen eller kommunallagen ställs några krav på kompetenser i frågor 
om genus eller jämställdhet. Den kompetens som regleras i plan- och bygg-
lagstiftningen är som undersökningen visar att minst en person har arki-
tektutbildning. I förarbetena betonas avseende kompetenser endast tekniska 
kunskaper. 
 Det betyder att en från början ojämställd planering kommer att förstär-
kas i den efterföljande planeringen. Avsaknaden av ett tydligt jämställdhets-
perspektiv i lagarna försvårar möjligheterna att nå målet om ett jämställt 
transportsystem. Med stöd av resultaten kan det konstateras att jämställdhet 
osynliggörs i en betydligt vidare kontext i den offentliga samhällsplanering-
en, än vad som möjligtvis framstår när enskilda lagar studeras var för sig. 
 Jag menar att det är viktigt att utgå från att människors behov av kom-
munikationer är beroende av en helhetssyn på offentlig samhällsplanering 
också i rättslig reglering. Det rättsliga ramverket för offentlig samhällspla-
nering bör främja en sådan helhetssyn. Enligt min bedömning behövs det 
ett rättsligt ramverk som ställer krav på en planering som tar jämställdhets-
hänsyn, oavsett om lagens adressat är kommuner eller regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Som jag tidigare framhållit skulle ett sätt att främja en mer 
jämställd planeringsprocess vara krav på jämställdhetskonsekvensbeskriv-
ningar i kollektivtrafiklagen och plan- och bygglagen. Detta skulle också öka 
kunskapen i genus- och jämställdhetsfrågor. Med detta samband i åtanke 
övergår jag nu till att beskriva sambandet mellan å ena sidan plan- och bygg-
lagen och å andra sidan kollektivtrafiklagen och infrastrukturplanering enligt 
sektorslagarna.1592 
 Sambandet mellan fysisk planering enligt plan- och bygglagen, det vill 
säga inom ramen för den kommunala kompetensen, och annan fysisk pla-
nering enligt väglagen och banlagen uttrycks på olika sätt i aktuella lagar 
och förarbeten. För att nämna några exempel på sambandet har det i nuva-
rande lag förtydligats i lagtexten att mellankommunala och regionala för-
hållanden är ett av de allmänna intressen som hänsyn ska tas till, och inte 

1591 Se även Larsson och Jalakas, 2008, och Friberg och Larsson, 1997. 
1592 Se figur 11, det samband som i figuren numrerats med siffra 2. 
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bara till angränsande kommuner enligt den gamla plan- och bygglagstift-
ningen.1593 Med hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden 
menas att eftersträva en transport- och energieffektiv samhällsbyggnad, vil-
ket i förarbetena innebär att den fysiska planeringen bör samordnas med 
infrastrukturplaneringen.1594 Enligt min tolkning ska även förtydligandet av 
aktualitetsprövningen av översiktsplanen ses som ett uttryck för sambandet 
mellan plan- och bygglagen och sektorslagarna. Behovet av kommunal sam-
verkan betonas i förarbetena till plan- och bygglagen eftersom kommunens 
översiktsplan är tänkt att vägleda infrastrukturplaneringen, då den senare 
planeringen enligt bestämmelser i både väglagen och i banlagen i princip 
inte får stå i strid med översiktsplanen.1595 Exempelvis finns en lagstadgad 
skyldighet att beakta resultatet av samråd och yttranden i samband med att 
en järnvägsplan fastställs.1596 Som framgått hänvisas i förarbeten till banlagen 
till plan- och bygglagen avseende ytterligare exemplifieringar av allmänna in-
tressen. Även bestämmelserna om dokumentation som behandlades i kapitel 
7 menar jag dock kan ses som ett sätt att säkerställa att kommuners intressen 
blir tillgodosedda i den fysiska infrastrukturplaneringen. 
 Länsstyrelsen har ansvaret för riksintressena men också för att samordna 
och ”bevaka” den fysiska planeringen enligt nämnda lagar, eftersom de be-
traktas ha bäst möjlighet till regional överblick och helhetssyn för de mellan-
kommunala frågorna.1597 Vidare ska länsstyrelsen underrätta och kommu-
nicera kommunens planläggning med berörda statliga myndigheter enligt 
plan- och byggförordningen (1987:383).1598 I sammanhanget bör det tilläggas 
att sambandet även kommer till uttryck i propositionstexterna, främst ge-

1593 2 kap. 3 § PBL. I sammanhanget vill jag även tillägga att vad som behandlats under 
avsnitt 8.2.1 Vad som anses vara problem, avseende det allmängiltiga och mänskliga 
samt grundantaganden som inte ifrågasätts, gäller även för begreppet ”allmänna 
intressen”. 

1594 Prop. 2009/90:170, sid. 162.
1595 Se 14 § väglag (1971:948), respektive 1 kap. 5 § lag (1995:1649) om byggande av 

järnväg. Detta har berörts under avsnitten 5.3.4 Sammanfattande kommentarer och 
6.3.3 Jämställdhetsperspektiv under arbetsplan respektive järnvägsplan. 

1596 Prop. 1997/98:90, Del 2, sid. 187. Se 2 kap. 8 § banlagen och motsvarande bestäm-
melse 18 § väglagen. Se vidare samrådsbestämmelserna 14a § och 16 § väglagen och 
2 kap. 1, 5 §§ banlagen. 

1597 Enligt förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur ska 
inom varje län upprättas en länsplan för vilken länsstyrelsen ansvarar. I planen ska 
hänsyn tas till de samlade transportbehoven inom en region. 

1598 Notera att det i förarbetena till plan- och bygglagen hänvisas till den gamla plan- 
och byggförordningen (1987:383). Nuvarande plan- och byggförordning (2011:338) 
trädde i kraft den 2 maj 2011. 
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nom förståelsen om tillväxt och regionförstoring som tillskrivs ett positivt 
värde för jämställdheten, i vilket transportsystemet anses ha en central roll 
genom bland annat att skapa snabba och effektiva (regionala) transporter, 
både i form av större vägar och av snabbtåg. 
 För tydlighets skull bör det i sammanhanget påpekas att Trafikverket som 
trafikslagsövergripande myndighet planerar och projekterar vägar och järn-
vägar. Således bekräftas även i styrdokumenten sambandet mellan å ena si-
dan plan- och bygglagen och kollektivtrafiklagen och å andra sidan väglagen 
och banlagen.1599 Det finns en risk menar jag, om jämställdhet inte tydligt 
framgår i plan- och bygglagen eller i kollektivtrafiklagen, att jämställdhets-
perspektivet inte har beaktats i de strategiska instrumenten, det vill säga i 
översiktsplaner och i regionala trafikförsörjningsprogram. Samtidigt är dessa 
tänkta att vägleda den fysiska infrastrukturplaneringen, och kommuniceras i 
ett regionalt sammanhang. Om jämställdhet varken har beaktats i den kom-
munala planeringen eller vid planering av kollektivtrafiken av de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna, kommer nämnda strategiska dokument, som 
en planeringsförutsättning för den fysiska infrastrukturplaneringen påverka 
även den senare planeringen. Genom att det saknas ett tydligt krav på ett 
jämställdhetsperspektiv i den rättsliga regleringen vid större infrastruktur-
projekt, och om även översiktsplan och regionala trafikförsörjningsprogram 
saknar ett sådant perspektiv menar jag det är sannolikt att jämställdhet inte 
kommer att synliggöras vid byggande av väg och järnväg. 
 I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att både plan- och 
bygglagen och sektorslagarna kompletteras med bestämmelser i miljöbalken. 
Som jag har visat finns det i miljöbalken formkrav för samråd när miljökon-
sekvensbeskrivningar upprättas.1600 Trots att miljöbalken syftar till att bland 
annat förebygga eller undanröja olägenheter för människors hälsa, visar re-
sultaten att det finns små möjligheter att med stöd av balkens regler ingripa 
mot projekt eller planer som kan medföra negativa hälsoeffekter för männis-
kor. I miljöbalkens hälsobegrepp inryms inte ett jämställdhetsperspektiv. Be-
greppet hanterar som framgått endast störningar i den yttre miljön som har 
en viss koppling till användning av egendom. Vidare krävs det att störningen 
måste vara menlig för hälsan.1601 Samtidigt visar forskning att varken begrep-

1599 Se figur 11, det samband som i figuren numrerats med siffra 3. 
1600 Se figur 11, de samband som i figuren numrerats med siffror 4 och 5. 
1601 Se avsnitten 6.2 Allmänt om sektorslagarna och angränsande frågor, 6.3.2 Jämställd-

hetsperspektiv under vägutredning respektive järnvägsutredning och 6.5 Samman-
fattande kommentarer. 
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pet ”hälsa” eller ”medicin” kan studeras isolerat från kön, och att begreppet 
”medicin” inte är könsneutralt. Sett utifrån ett maktperspektiv inkluderas i 
medicinska bedömningar frågor om hur relationerna mellan kvinnor och 
män i samhället påverkar kvinnors och mäns liv och hälsa.1602 Dessa frågor 
behandlas inte alls i miljöbalken. Trots att det av miljökonsekvensbeskriv-
ningar ska framgå vilken inverkan till exempel ett väg- eller järnvägsprojekt 
har på människors hälsa, kan det konstateras att i miljöbalken tas ingen hän-
syn till kvinnors och mäns olika livsvillkor eller vilken betydelse dessa har 
för (o)hälsan. 
 För närvarande saknas långtgående krav på jämställdhetshänsyn i den 
rättsliga regleringen av offentlig samhällsplanering trots att kollektivtrafik-
lagen, plan- och bygglagen samt sektorslagarna är nära sammankopplade, 
antingen genom uttryckliga hänvisningar eller som en planeringsförutsätt-
ning. Om jämställdhet ska kunna beaktas i den fysiska planeringen behöver 
jämställdhetsfrågorna ”hållas vid liv” i samtliga skeden av planeringsproces-
sen, oberoende om detta sker inom ramen för kollektivtrafiklagen, plan- och 
bygglagen, väglagen eller banlagen.1603 Med andra ord behöver jämställdhet 
uttryckas i samtliga lagstiftningar som undersökts inom ramen för denna 
studie. Som inledningsvis påpekades finns det ett regleringsutrymme för en 
samhällsutveckling som tar hänsyn till jämställdhet. Resultaten visar att en 
brist i en lagstiftning inte kan kompenseras genom syftesbeskrivningar om 
jämställdhet i en annan lagstiftning. Till detta återkommer jag under nästa 
avsnitt. 
 Vad avser sambanden önskar jag även påpeka att det kan tänkas att vissa 
kommuner vid upprättande av översiktsplan dels har tagit fram ett kun-
skapsunderlag som uppmärksammar jämställdhetsfrågorna i kommunen, 
dels att planens konsekvenser har analyserats utifrån ett jämställdhetsper-
spektiv. Översiktsplanen ska därefter komma att utgöra en planeringsförut-
sättning för en eventuell infrastrukturplanering enligt sektorslagarna, eller 
vid upprättande av regionala trafikförsörjningsprogram. Även om så är fal-
let, kan det antas att en jämställd översiktsplanering i enstaka kommuner 
inte kommer att kunna påverka infrastrukturplaneringen nämnvärt. Enligt 
min bedömning krävs det att jämställdhetsfrågorna är synliga i flera av de 
berörda kommunernas översiktsplaner, eftersom större infrastrukturpro-
jekt oftast sträcker sig över flera kommungränser. Således innebär det att en 
mängd olika hänsyn ska tas i infrastrukturplaneringen. För att jämställdhet 

1602 Se Hammarström, 2005, sid. 18. 
1603 Krav på jämställdhet i den långsiktiga planeringen gäller även kollektivtrafiklagen. 
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ska kunna beaktas vid en sammanvägning av olika konkurrerande intressen 
behöver jämställdhet vara ett samfällt kommunalt intresse, och inte ett kon-
kurrerande (sär)intresse mellan kommuner. Detta förutsätter att det finns av-
vägningsregler i väglagen och banlagen som innehåller anvisningar om vilka 
intressen som ska vägas mot varandra.1604 
 Med utgångspunkt från denna studies resultat bedöms nuvarande regle-
ring inte bara försvåra möjligheterna att uppnå målet om ett jämställt trans-
portsystem, utan den rättsliga regleringen av fysisk planering i praktiken gör 
också att befolkningen blir låst av samhällets fysiska strukturer. Rätten repro-
ducerar på så sätt den ojämna maktstruktur som befästs i grunden. I nästa 
avsnitt analyseras och förklaras varför jämställdhet inte får det genomslag i 
det rättsliga fältet som kan förväntas om man utgår från jämställdhetssträ-
vandena uttryckta i politiken. 

8.3.2 Den ”bundna” tanken – om rättens inneboende 
resistens1605 för överföring av politikens jämställdhetsmål till det 
rättsliga fältet 

I föregående avsnitt synliggjordes det rättsliga sambandet mellan de olika 
lagarna som med nuvarande reglering konstaterades utgöra ett hinder för 
jämställdheten. I detta avsnitt förklaras avsaknaden av jämställdhetsstyr-
ning i de olika lagarna med hjälp av rättssociologiska teorier. Resultaten vi-
sar nämligen att det också finns tydliga skillnader i å ena sidan styrning av 
kollektivtrafiken och å andra sidan fysisk planering. Inledningsvis vill jag 
poängtera att de olika lagarna, som bedöms kunna hänföras till olika rättsliga 
styrningsformer (eller regleringsmodeller), inte ska förstås som att de uteslu-
tande ger uttryck för det ena eller det andra. Genom att regleringsmodel-

1604 Jag menar att det inte är en självklarhet att jämställdhet som en överordnad rätts-
princip ska eller bör avvägas mot andra intressen. Min poäng är att konstruktionen 
av en överordnad princip är att den är tänkt att vara just överordnad till exempel 
politiska mål och/eller enskilda partsintressen. I den mån en avvägning behöver 
göras bör det i så fall ske mot andra överordnade rättsliga principer. Genusrättsve-
tenskapen utgår från att jämställdhetsprinciper eftersom de är allmänna och vaga 
behöver konkretiseras i regler för att få genomslag. Se vidare Gunnarsson och Svens-
son, 2009, sid. 193 ff. En sådan konkretisering menar jag skulle kunna vara en 
avvägningsregel. 

1605 I bildlig mening liknar jag här rättens resistens med ett immunsystem som inte 
är mottagligt för politiska ambitioner i form av jämställdhetsmål. I enlighet med 
denna syn uppfattas inom systemet jämställdhetsregler som atypiska, vilka på olika 
sätt stöts bort. 
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lerna förekommer parallellt kan därför olika regeltyper, som kännetecknar 
en viss regleringsmodell, förekomma i en och samma lag. 

Kollektivtrafik
Som jag har visat avspeglas inte jämställdhetsperspektivet i kollektivtrafik-
lagen, trots att kollektivtrafik i transportpolitiken utpekas som särskilt be-
tydelsefull för ett jämställt transportsystem. Det gäller framför allt för att 
tillgodose kvinnors transportbehov. Vid tolkningen av lagens bestämmelser 
är det inte möjligt att utläsa ett jämställdhetsperspektiv i de syften och än-
damål som i förarbetena beskrivs med bestämmelserna. Visserligen betonas 
resenärers behov, men fokus för den rättsliga regleringen är främst att främja 
etableringen av kollektivtrafik i syfte att skapa förutsättningar för en fung-
erande marknad. Som resenär förutsätts man gynnas av att kollektivtrafiken 
konkurrensutsätts eftersom detta anses öka resenärens valfrihet. Valfrihet 
uppfattas som något positivt. De krav som ställs i lagen menar jag snarare 
handlar om att skapa ett ”rättvist” system för och mellan kollektivtrafiktagare 
än att skapa rättvisa mellan kvinnor och män.1606 Mot detta går att invända 
att det även ställs vissa krav på kollektivtrafikföretagare. Det som här åsyftas 
är bestämmelsen om kollektivtrafikföretagens informationsskyldighet, att 
lämna information om sitt trafikutbud. Resultaten visar att ”skyldigheten” 
främst motiveras utifrån marknadsmässiga behov. 
 Den rättsliga regleringen kan förstås om kollektivtrafiken ses som en del 
av ett självreglerat system, i detta fall marknaden.1607 Även om handhavan-
det av planeringen av kollektivtrafiken överförs till myndigheter (regionala 
kollektivtrafikmyndigheter), en ordning som egentligen utmärker planerade 
system, menar jag att den rättsliga regleringen av kollektivtrafik mer liknar 
de regler som återfinns under rättsstatens rätt.1608 Som beskrivits under teo-

1606 Med ”rättvisa” mellan kvinnor och män avses inte distributiv rättvisa, det vill säga 
en fördelningsmässig sådan, utan en syn på (social) rättvisa som en procedurell eller 
diskursiv fråga. Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 153 ff. Se även Young, 2000; 
Nussbaum, 2002.

1607 Avseende motivationssystem som till exempel ett självreglerat system, se teoriavsnitt 
2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – karakteristiska regler. Se även Hydén, 2002, sid. 
166 ff. 

1608 Jämför dock Hydén, 2002, sid. 174-177. Hydén hänför kollektivtrafiktjänster till 
planerade system. Jag menar att kollektivtrafiken inte längre kan hänföras till det 
planerade systemet, eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten idag har 
mer en strategisk roll än en operativ roll inom kollektivtrafiken. Regleringen av 
kollektivtrafiken har successivt avvecklats, och med den nya kollektivtrafiklagen får 
numera kommersiell kollektivtrafik etableras fritt på marknaden. 
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riavsnittet kännetecknas rättsstatens rätt av liberala individuella rättigheter 
där medborgare om deras rättigheter åsidosätts har möjlighet att påkalla sina 
rättigheter inför domstol. ”Individerna” eller ”medborgarna” utgörs i kol-
lektivtrafiklagen av kollektivtrafikföretagare.1609 
 Pliktreglerna i kollektivtrafiklagen ställer upp de förutsättningar som 
krävs för att den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska fatta ett korrekt 
beslut.1610 Reglerna anger på så sätt gränserna för den regionala kollektivtra-
fikmyndighetens befogenheter och förhindrar godtycke. Förklaringen menar 
jag överensstämmer med de uttalade syftena i EU:s kollektivtrafikförord-
ning. Att kollektivtrafiken kan ses som ett självreglerande system innebär att 
systemet förmår generera bindande ”regler” och reproducera sig självt.1611 
 Detta ska inte tolkas som att kollektivtrafiken är helt fri från ingripande 
regler. Resultaten visar att det finns tydliga inslag av intervenerande regler, 
till exempel bestämmelserna som rör upprättande av de regionala trafikför-
sörjningsprogrammen.1612 Rättens funktion är i sammanhanget att eliminera 
eller begränsa negativa effekter till följd av att kollektivtrafiken konkurrens-

1609 Se 6 kap. 2 § lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Under förutsättning att kollek-
tivtrafikföretaget berörs av trafikplikten medges de med stöd av bestämmelsen att 
överklaga den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om allmän trafikplikt 
hos allmän förvaltningsdomstol. 

1610 Avseende pliktregler, se avsnitten 2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – karakteris-
tiska regler och 2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspektiv på samhällsplaneringen 
– som del av ett motivationssystem, vilken regleras på ett visst sätt. 

1611 Exempel på det som beskrivits ovan är olika branschavtal och Partnersamverkan för 
en fördubblad kollektivtrafik, som inleddes 2008. Beträffande systemets förmåga att 
generera bindande ”regler” i betydelsen näringslivets möjligheter att vidta egenåt-
gärder i jämställdhetsfrämjande syfte för att korrigera negativa effekter till följd av 
en konkurrensutsatt kollektivtrafik, det vill säga utan intervenerande lagstiftning, se 
Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella meddelanden 
(SOU 2008:5). Jag menar att de slutsatser som dras i utredningen, bland annat att 
frivilliga egenåtgärder inte är tillräckliga utan bör kombineras med lagstiftningsåt-
gärder, kan antas komma att gälla även för kollektivtrafiken. Mitt antagande bygger 
på att det i reklamsammanhang till skillnad från i kollektivtrafiken sedan år 1988 
finns ett självreglerat organ, det vill säga Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskrimi-
nerande organ (ERK), och att det trots detta, som utredningen visar, har förekom-
mit könsdiskriminerande reklam i en inte obetydlig omfattning, se SOU 2008:5, 
sid. 214-219. 

1612 Jämför med vad som beskrivits under avsnitt 2.1.1.4 Rättsliga styrnings(former) – 
karakteristiska regler. Även om kollektivtrafikföretagarna inte är ”individer” i den 
mening som avses i rättstatens rätt menar jag att de har en liknande ställning i 
kollektivtrafiklagen. Det skulle i sådant fall förklara nuvarande reglering. I enlighet 
med synsättet menar jag att det i rättstatens rätt även kan inrymmas intervenerande 
regler. 
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utsätts. Jag menar att bestämmelserna om regionala trafikförsörjningspro-
gram utgår från en konflikt mellan kollektivtrafikföretagares (verksamheters) 
intresse att bedriva ekonomiskt lönsam trafik och humana intressen.1613 De 
humana intressena ska här förstås i termer av befolkningens behov av till-
gänglighet. Resultaten visar att den personkrets som bedöms särskilt skydds-
värda uteslutande är personer med funktionsnedsättning. Samtidigt beskrivs 
denna resenärsgrupp som könlösa. För resenärer utan funktionsnedsättning, 
till exempel flickor och pojkar, och kvinnor och män, som bor på lands-
bygden vilket utifrån ett marknadsekonomiskt perspektiv icke är lönsamma 
områden för att tillhandahålla kollektivtrafik, balanseras intressena genom 
regler om allmän trafikplikt i den nationella lagstiftningen. Det innebär att 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten medges möjlighet att sörja för kol-
lektivtrafik av allmänt intresse, som ett kollektivtrafikföretag inte skulle ha 
något eget kommersiellt intresse av att bedriva utan att få ersättning, el-
ler åtminstone inte i samma omfattning eller på samma villkor.1614 Med en 
marknadssyn på kollektivtrafik blir rättens primära funktion inte att tillgo-
dose resenärens behov, utan att förstärka och stabilisera systemet genom att 
tillhandahålla spelregler för kollektivtrafikföretagare att agera på en ”rättvis” 
och ”förutsebar” marknad. I enlighet med denna syn syftar kollektivtrafik-
lagen på att reglera rättsförhållandet mellan å ena sidan stat – kollektivtra-
fikföretagare, och å andra sidan mellan kollektivtrafikföretagare. Jag menar 
att detta förklarar avsaknaden av jämställdhetsperspektiv i kollektivtrafiken. 
Enkelt uttryckt saknas det utifrån en marknadssyn på kollektivtrafik incita-
ment för en reglering som syftar till att utjämna ojämställda och ojämlika 
levnadsvillkor.1615 
 Utöver ovanstående vill jag även beröra samrådsbestämmelserna i en 
mer generell mening. Således inkluderar det även samrådsbestämmelserna 
i plan- och bygglagen och sektorslagarna, samt samråd enligt miljöbalkens 
bestämmelser vad avser förfarandet vid upprättande av miljökonsekvensbe-
skrivningar. Nuvarande reglering innebär att den långsiktiga offentliga sam-
hällsplaneringen överlåts till de parter som nämns i lagtexten att arbeta med. 
Jag menar att samrådsbestämmelserna i rätten baseras på den reflexiva rättens 

1613 Hydén, 2002, sid. 170-171.
1614 Se definition av allmän trafikplikt artikel 2 e), Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg 
och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 
1107/70.

1615 Se tidigare diskussion avseende sambandet mellan människors skilda resurser och 
bosättning, och segregation å ena sidan och ojämlikhet i rörlighet å andra sidan.
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ideal, som utgår från tanken om närdemokrati med syfte att öka medbor-
garinflytande i den fysiska planeringen. Det betyder att rättens funktion i 
första hand handlar om att skapa arenor för ”aktörer/(samråds)parter” att 
slita olika frågor, och inte om (diskussions)innehållet. En relevant fråga i 
sammanhanget är vad som händer när jämställdhet inte finns med på dag-
ordningen i samrådsprocesser eller om samråden domineras av män, som i 
huvudsak använder bil som färdmedel? Att så är fallet bekräftas av empiriska 
studier.1616 
 Tydligt är att rätten utgår från föreställningen om en autonom individ 
som i mänsklig samvaro är förnuftig och fri från yttre påverkan och har 
förmåga att göra de intresseavvägningar som krävs.1617 I själva verket döljs 
med autonomins princip värderingar i rätten. Detta i sin tur förstärker fö-
reställningen om rätten som rationell i betydelsen objektiv, som också ska 
uppfattas liktydig med könsneutral. Jag menar att den reflexiva rätten inte 
tar hänsyn till maktstrukturer. Samrådsbestämmelserna, vilka utgår från en 
formell likabehandling av samrådsparter, samt avsaknaden av (jämställdhets)
krav på form och innehåll i samråd menar jag inte främjar jämställdhet i 
offentlig samhällsplanering och således inte heller det demokratiska perspek-
tivet. Det gäller i synnerhet om kvinnor är den grupp som har minst makt 
att påverka planeringen. Detta kan förklaras med hjälp av teorin om genus-
systemet. Kvinnor och män har som individer, även om de agerar som fö-
reträdare för en myndighet, organisation eller näringsliv, inom dessa arenor 
redan givna handlingsramar. Genusformeringen tvingar kvinnor och män 
till olika rationella strategier för att upprätthålla genuskontraktet. Det inne-
bär att dessa arenor per definition inte kan skapa förutsättningslösa samtal. 
Den reflexiva rätten utgår från en föreställning om att det är möjligt att skapa 
dessa ”neutrala” arenor. Vad lagstiftningen inte tar hänsyn till är att represen-
tanter för de olika intressena inom arenan inte har en jämbördig ställning.1618 
Därmed har de inte lika faktiska möjligheter att påverka beslutet. Detta för-
svåras dessutom av det faktum att den reflexiva rätten ska verka inom ramen 
för en befintlig institutionell ordning i vilken en rationalistisk doktrin råder, 
och där det rationella handlandet baseras på systematisk vetenskaplig kun-
skap och planerarna tillskrivs rollen som experter.1619 Expertisen omfattar i 

1616 Se avsnitt 6.3.2 Jämställdhetsperspektiv under vägutredning respektive järnvägsut-
redning om studier som gjorts om samrådsprocesser vid vägprojekt. 

1617 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 203 ff. 
1618 Hydén, 2002a, sid. 280.
1619 Åström och Granberg, 2009, sid. 162.

466



den här kontexten inte genus- och jämställdhetsfrågor, utan frågor av teknisk 
karaktär.1620 
 Sammantaget innebär det ovan sagda att en arena som i grunden är 
ojämställd antas ”producera” en jämställd produkt (kollektivtrafiktjänster). 
Samrådsbestämmelserna, om de i någon mening ska vara jämställdhetsfräm-
jande, förutsätter utifrån den reflexiva rättens ideal först en förändring av 
rådande maktstrukturer. Om ojämställdhet handlar om en fråga om ojämnt 
fördelad makt och inflytande mellan könen som verkar på åtskilliga nivåer, 
är det enligt min uppfattning naivt att tro att denna arena skulle skilja sig 
från andra. 
 Den nya styrningen beskrivs ofta med demokratiska förtecken, men driv-
krafterna bakom samrådsprocesserna handlar möjligen mer om effektivitet 
än demokrati, anser jag.1621 Det som döljs i den reflexiva rätten och som kan 
påvisas är maktdimensionen och den manliga normen. Eftersom samråden 
även syftar till att minimera överklaganden och på så sätt påskynda plane-
ringsprocessen, där hastigheten representerar makt och förknippas med män, 
kan den reflexiva rätten också ses som ett direkt hot mot inte endast demo-
kratin, utan jämställdheten.1622 Den reflexiva rätten förutsätts ”garantera” att 
beslut inte fördröjs av eventuella överklaganden genom att parterna i samför-
stånd kommer överens i olika frågor. På så sätt präglar det manliga synsättet 
rätten, där föreställningen om effektivitet baseras på uppfattningen om att 
beslut och genomförande bör ske med ”ljusets hastighet”, som i grunden 
handlar om makt. 
 Med genusrättsvetenskapliga utgångspunkter blir den reflexiva rätten, för 
att låna Hydéns uttryck, ”[…] kosmetiska konstruktioner i legitimerande 
syfte snarare än reella lösningar med demokratiska ambitioner”.1623 I sin nu-
varande form verkar rätten istället som bevarare av rådande maktordning.1624 
En ordning som innebär att kvinnor (oberoende om de deltar eller inte) görs 

1620 Jämför Jonsson, 2006, sid. 104.
1621 Jämför Montin, 2006, sid. 164-168. 
1622 Se teoriavsnitt 2.1.1.3 Makt och kön, där jag behandlar hastighet, som inom dro-

mologin anses representera makt och utgöra en grundläggande förståelsekategori i 
samhällsanalysen. 

1623 Hydén, 2002a, sid. 280. 
1624 Jämför Hydén, 2002a, sid. 139. Hydén framhåller att även om den reflexiva rätten 

skulle fungera diskursivt i enlighet med idealen, finns en uppenbar risk för att den 
kommer att reproducera existerande maktförhållanden. 
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ansvariga för den ”politik” som förs eller inte förs,1625 eller de frågor som inte 
uppmärksammas.1626 

Fysisk planering
Fysisk planering, men även den rättsliga styrningen av myndigheterna, kan 
hänföras till det planerade systemet. Jag menar att plan- och bygglagens be-
stämmelser om översiktsplanen, liksom reglerna som styr de olika plane-
ringsskedena vid byggande av väg och järnväg enligt sektorslagarna, syftar till 
att verkställa bestämda politiska mål. Som resultaten visar har den rättsliga 
styrningen karaktären av en kombination mellan målstyrning och reflexiv 
rätt.1627 Det är den kommunala eller den statliga förvaltningen som bestäm-
mer över tillämpningen och därmed avgör medlen för att uppnå målen. 
Rättsreglerna som studerats inom ramen för ovanstående lagstiftningar är 
av den karaktären som beskrivs känneteckna välfärdsstatens rätt, det vill säga 
mål- och medelregler samt avvägningsregler.1628 
 Konkretiserat är plan- och bygglagens syftesformulering målet som be-
höriga beslutsfattare ska sträva efter, att främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar ”livsmiljö” för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. Medlen för att uppnå målet är planinstrumenten på olika nivå-
er.1629 Avvägningsreglerna märks tydligast i översiktsplanen, där det överlåts 

1625 Jämför Dalberg-Larsen, 1984, sid. 186 och Montin, 2006, sid. 164-165. Ovan utgår 
jag från vad som behandlats under avsnitt 8.2.1 Vad som anses vara problem om 
kvinnors deltagande utifrån intresse-, resurs- och rättviseargument. I den här kon-
texten tillskrivs ansvaret de parter som deltar under samråden, det vill säga både 
kvinnor och män. Däremot vill jag framhålla att i konsekvens med att medbor-
gare görs medansvariga för prioriteringar (och nedskärningar i välfärden), innebär 
detta att nuvarande utformning av samrådsbestämmelser innebär att rätten under-
stödjer en praktik som begränsar utrymmet för jämställdhetsfrågor i den fysiska 
planeringen. 

1626 Se även analysen under avsnitt 8.2.1 Vad som anses vara problem om problematiken 
intresse, resurs och rättvisa som argument för en ökad kvinnorepresentation.

1627 Hydén, 2002a, sid. 177.
1628 I förarbetena till plan- och bygglagen uttalas uttryckligen att plan- och bygglagstift-

ningen är en avvägningslag. Se avsnitt 5.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och 
mäns livsbetingelser, not 983.

1629 Därutöver finns för tvingande efterlevnad av lagens bestämmelser i kapitel 11 ett 
helt åtgärdsbatteri till förfogande för kommunen i form av förelägganden som kan 
förenas med förbud eller vite, handräckning, byggsanktionsavgifter et cetera. Det är 
oklart vad Hydén egentligen menar med ”medel”, exempelvis om det är finansiella 
medel, sanktioner av olika slag vid överträdelse av lagen och så vidare. Han behand-
lar inte frågan om medel mer än i termer av att målen ska nås med ”angivna medel”. 

468



till förvaltningen att göra avvägningar mellan olika allmänna och enskilda 
intressen. I väglagen respektive banlagen framgår inte målet lika tydligt, 
men verksamheten som bedrivs med stöd av lagarna handlar otvetydigt om 
att effektuera politiska mål för infrastrukturen. Detsamma gäller styrdoku-
menten, och då i synnerhet instruktionen till myndigheten och de årliga 
regleringsbreven. 
 Om lagstiftningarna ses som ett uttryck för den responsiva rätten kan 
avsaknaden av tydliga krav på myndigheter och kommuner, att i planeringen 
ta hänsyn till jämställdhet, förklaras med att de i grunden uppfattas som 
”goda”. Med godhet förstås här synen på individen som ett i vissa avseen-
den skyddsvärt subjekt på vilken regleringsmodellen baseras. Individernas 
”rättigheter” förmedlas indirekt via myndigheter och kommuner. Även om 
lagarna inte utgör en rättighetslagstiftning1630 menar jag att den fysiska sam-
hällsplaneringen i väsentliga delar handlar om att planera för människors 
välfärd. I översiktsplaneringen innebär det att utöver vad som kan förväntas 
ligga i det allmänna intresset planera med extra omsorg för (alla) människor 
som avviker från det ”normala”, det vill säga funktionshindrade, barn, äldre, 
invandrare, homosexuella et cetera.1631 Som resultaten visar saknas möjlighe-
ter för en kommuninvånare att överklaga en översiktsplan som brister i jäm-
ställdhetshänseende.1632 Om man däremot ser på fysisk samhällsplanering 
ur ett genusperspektiv präglas den ombesörjande staten, och därmed väl-
färdsstatens responsiva rätt, av en paternalistisk norm.1633 Om myndigheter 
och kommuner uppfattas som goda förklarar det även den starka tilltron till 
jämställdhetsintegrering som (den enda) strategi(n) för att uppnå de gene-
rella jämställdhetspolitiska målen, liksom det transportpolitiska målet om ett 
jämställt transportsystem. 
 I enlighet med ovanstående innebär det att om myndigheter och kom-
muner uppfattas som ”goda” och redan tillvaratar kvinnors ”rättigheter”, 
behövs inga närmare krav i lagstiftningen. Detta kan ses som ett problem 
ur flera perspektiv. För det första regleras som nämnts inga uttryckliga krav 

Hydén, 2002a, sid. 95-96, 120, 176-177. Jag använder ”medel” i vid betydelse och 
menar att planinstrumenten liksom samrådsbestämmelser i till exempel plan- och 
bygglagen kan ses som medel för att uppnå de ändamål som beskrivs med lagen. 

1630 Här används ”rättigheter” i betydelsen individuellt utkrävbara sociala rättigheter, se 
Gustafsson, 2002, sid. 23-24. 

1631 Larsson och Jalakas, 2008, sid. 59. 
1632 Avseende kommunalbesvär, se avsnitt 5.4.2 Vem som med stöd av lagen, eller ge-

nom anvisningar i lagen förväntas att agera. 
1633 Jämför Larsson och Jalakas, 2008, sid. 54-55. 
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på det offentliga. För det andra ingår inte jämställdhet i de rättsliga konflik-
terna som lagen reglerar. De konflikter som plan- och bygglagstiftningen 
anteciperar och reglerar är uteslutande konflikter med rättigheter så som den 
privata äganderätten och personliga integriteten, men också mellan olika 
plannivåer.1634 Detta bekräftar mina resultat. Ett tydligt exempel på detta är 
distinktionen mellan allmänna och enskilda intressen. I plan- och bygglagen 
ägnas ett helt kapitel åt att reglera de allmänna och enskilda intressena. Min 
poäng är att lagen inte är avpassad för könskonflikten. Empirisk forskning 
visar dock att fysisk planering är viktig för att utjämna maktförhållanden.1635 
Genom lokalisering av viktiga samhällsfunktioner ges (olika) förutsättningar 
för människors möjligheter att leva jämställda liv. 
 Som beskrivits i teoriavsnitten handlar den rättsliga bedömningen av mål- 
och medelregler om att antecipera tänkbara konsekvenser av olika rättsliga 
lösningar, vilket förutsätter kunskap i andra hänseenden än rättsliga. Hydén 
exemplifierar med medicinsk sakkunskap inom ramen för hälso- och sjuk-
vårdslagen. I fysiska planeringssammanhang menar Hydén att det norma-
tiva innehållet i plan- och bygglagens bestämmelser vilar på värderingar och 
principer som växer fram hos arkitekter.1636 Detta eftersom det i planerade 
system dominerar andra professioner än jurister. Detta förhållande menar jag 
är ett problem när det kommer till jämställdhet i fysisk planering. Även om 
jämställdhet inte finns uttryckt i lagtext visar resultaten att det finns syftesbe-
stämningar om jämställdhet i förarbetstexter.1637 För att de ska få genomslag 
i tillämpningen krävs en teleologisk tolkning av plan- och bygglagen, men 
tolkningsunderlaget behöver också vidgas. Som tidigare konstaterats kräver 
detta en lagtolkningsmetod som främst behärskas av jurister. Det betyder 
att det utöver arkitektutbildning i förvaltningen finns behov av juridiska 
kunskaper och kunskap i genus- och jämställdhetsfrågor. I plan- och bygg-
lagen regleras dock bara krav på arkitektutbildning och kompetenskrav hos 
kontrollansvarig.1638 
 Vad avser avvägningsreglerna saknar dessa anvisningar om hur avväg-
ningen ska gå till när det kommer till jämställdhet. Emellertid förutsätter en 
planering som tar hänsyn till jämställdhet att syftesbestämningarna i förarbe-

1634 Hydén, 2002a, sid. 156.
1635 Waldo, 2002. 
1636 Hydén, 2002a, sid. 96.
1637 Som framgått av undersökningen kan visserligen syftesbestämningarna om jäm-

ställdhet ifrågasättas. 
1638 Se avsnitt 5.3.1.3 Avseende kunskap om kvinnors och mäns livsbetingelser. 
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tena först uppmärksammas, samt att de tillmäts betydelse vid en avvägning 
mellan olika allmänna intressen. 

Myndighetsstyrning
Ser man till den rättsliga styrningen av myndigheterna Transportstyrelsen, 
Trafikverket och Trafikanalys visar resultaten att jämställdhetsstyrningen är 
nästintill obefintlig. Det gäller samtliga styrdokument som regeringen för 
närvarande har att styra sina myndigheter med. Ett undantag som kan an-
föras i sammanhanget är att det i förordningsmotiven till Transportstyrel-
sen anges att myndigheten vid tillämpning av sin föreskriftsrätt beaktar det 
transportpolitiska målet om ett jämställt transportsystem. 
 Undersökningen visar att den rättsliga styrningen av myndigheter sker ge-
nom ett regelkomplex bestående av främst förordningar, varav de viktigaste 
styrdokumenten studerats inom ramen för denna studie. Undersökningen 
visar att dessa har olika räckvidd och funktion. Oberoende styrdokumentens 
funktion visar undersökningen att de är nära sammankopplade med varan-
dra och på så sätt utgör beståndsdelar i styrningen som tillsammans syftar 
till att styra myndigheterna att handla på ett visst sätt, att åstadkomma vissa 
prestationer och samhälleliga effekter. 
 Den verksamhet som bedrivs inom respektive myndighet menar jag hör 
till det som Hydén kallar det planerade systemet, som kännetecknas av reg-
ler av mål- och medelkaraktär.1639 Rätten syftar i det planerade systemet till 
att överföra uppgifter till den administration som ska effektuera bestämda 
politiska mål. För att den rättsliga styrningen ska kunna genomdrivas med 
framgång måste styrningen avse sådana ”frågor” som aktören kan relatera 
till utifrån sin professionella bakgrund, så att den (personen) blir motive-
rad att handla i en viss riktning.1640 Beroende på vilket styrdokument man 
utgår från, kan som jag har visat ”aktören” i de studerade myndigheterna 
avse myndighetens styrelse och internrevisionen vid myndigheten. Enligt en 
bokstavlig tolkning är det ett problem att dessa organ inte har genus- och 
jämställdhetskunskaper som en ”professionell bakgrund”. De professioner 
som präglar dessa verksamheter är teknokrater och ekonomer, vilka förväntas 

1639 Se avsnitt 2.1.1.5 Genus- och jämställdhetsperspektiv på  samhällsplaneringen 
– som del av ett motivationssystem, vilken regleras på ett visst sätt avseende 
motivationssystem. 

1640 Jämför Hydén, 2002a, sid. 176. 
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genomföra politiska mål.1641 Med andra ord menar jag det finns ett inbyggt 
hinder för att överföra ett budskap från beslutsfattare till verkställare i rättens 
kommunikativa roll. I detta avseende är det problematiskt att den befintliga 
styrningen av myndigheternas jämställdhetsarbete består av allmänt hållna 
formuleringar så som att myndigheterna ska ”verka för att de transportpoli-
tiska målen uppnås”.1642 
 Mina resultat visar även att de regler som förekommer i de styrdokument 
som syftar till att styra myndighetens interna processer, för vilken myndig-
hetens ledning ansvarar, närmast har karaktären av pliktnormer.1643 I förord-
ning (2007:603) om intern styrning och kontroll anges vilka moment som 
ska ingå i den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet 
fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). I 
sammanhanget vill jag återknyta till vad som sades ovan, det vill säga det om 
att styrdokumenten är nära sammanbundna med varandra. Med stöd av re-
sultaten visar detta betydelsen av explicita jämställdhetsregler i även generella 
förordningar. För att jämställdhet med säkerhet ska beaktas i de obligatoriska 
moment som föreskrivs i förordningen om intern styrning och kontroll krävs 
det att det tydligt framgår av bestämmelsen i 3 § myndighetsförordningen att 
jämställdhet ingår i vad som avses med formuleringen nedan: 

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och skall se 
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som 
följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett 
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar [sic!] väl med 
statens medel.1644 

Ett exempel är det sätt på vilket Ekonomistyrningsverket har definierat be-
stämmelsen.1645 Härigenom blir det tydligt att även om myndighetsförord-

1641 Med teknokrater avser jag här tekniker, instruktörer och civilingenjörer. Jämför 
Wittbom, 2009. 

1642 Se avsnitt 7.4.2 Jämställdhetsperspektiv i instruktioner. Här avses den styrning som 
sker via myndigheternas instruktion.

1643 Jämför dock Hydén, 2002a, sid. 177. Hydén menar att den styrning som förekom-
mer i det planerade systemet är regler av karaktären mål- och medelnormer, där 
styrningen ofta har en kombination av målstyrning och reflexiv rätt. Tvärtemot 
Hydén visar alltså mina resultat, vad avser undersökningen av de regler som finns 
i de förordningar som styr ledningens ansvar för intern styrning och kontroll, att 
dessa närmast har karaktären av pliktnormer. 

1644 3 § myndighetsförordningen (2007:515).
1645 Se avsnitt 7.4.4.1 Myndighetsledningens ansvar för intern styrning och kontroll – 

en fortlöpande process.
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ningen är en generell förordning utifrån principen om ”speciallag framför 
allmän lag”,1646 ur ett jämställdhetsperspektiv är viktigt att detta tydligt fram-
går av generella lagar (styrdokument). Detta eftersom de obligatoriska mo-
menten som ska ingå i processen syftar till att myndigheten uppnår de krav 
som ställs i bestämmelsen i myndighetsförordningen. 
 Utifrån en samlad bild av den rättsliga styrningen av jämställdhet i stu-
derade lagar och styrdokument kan det med Svenssons ord konstateras att 
jämställdhetsnormer oavsett typ är otillräckliga och otydliga. ”Som mål- och 
medelregler är de utan medel, som avvägningsregler är de utan avvägnings-
instruktioner, som pliktregler är de utan tydliga rättsfakta.”1647

8.4 Om den rättsliga konstruktionen möjliggör och 
främjar ett jämställdhetsperspektiv

Nedan sammanfattas och avslutas analysen med utgångspunkt från den 
tredje och sista frågeställningen om den rättsliga konstruktionen möjlig-
gör och främjar ett jämställdhetsperspektiv.1648 Utifrån denna frågeställning 
undersöktes rättsregler gällande krav på form och innehåll i regionala tra-
fikförsörjningsplan i lag (2010:1065) om kollektivtrafik samt i reglerna om 
översiktplan i plan- och bygglag (2010:900). 
 Undersökningen av kollektivtrafiklagen visade att precisionen i jämställd-
hetsstyrningen var obefintlig. I undersökningen utgick jag från antagandet 
om att samtliga tre regeltyper (vad-regler, vem-regler och vad-regler) är nöd-
vändiga för att möjliggöra och främja ett jämställdhetsperspektiv i aktuell 
lag. Precision i jämställdhetsstyrning har definierats föreligga om varje kon-
kret handlingsdirektiv (åtgärd) åtföljs av dels regler som anger vem som med 
stöd av lagen eller genom anvisningar i lagen förväntas att agera, dels regler 
som anger hur detta ska ske. 
 Bristen på precision i jämställdhetsstyrning i kollektivtrafiklagen visade 
sig bero på att det saknas regler som anger vad som ska utföras i form av kon-

1646 Se avsnitt 7.3 Allmänt om styrdokumenten och deras funktion, not 1307. 
1647 Svensson, 2003, sid. 251.
1648 Som inledningsvis nämndes sker inte all analys i innevarande kapitel. Den tredje 

frågeställningen om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jäm-
ställdhetsperspektiv i kollektivtrafiklagen och i plan- och bygglagen undersöktes 
under avsnitten 4.4–4.4.3 respektive 5.4–5.4.3. 
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kreta handlingsdirektiv (jämställdhetsfrämjande åtgärder). Emellertid saknas 
även hur-regler i lagen. Tydligt är dock, förutsatt att nämnda regler hade 
funnits, att den som skulle ha haft ansvaret för att genomföra jämställdhets-
främjande åtgärder är den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 Beträffande jämställdhetsstyrning i plan- och bygglagen visar undersök-
ningen samma nedslående resultat, det vill säga att det saknas regler som 
anger vad som ska utföras i form av konkreta handlingsdirektiv. Däremot 
finns det i plan- och bygglagstiftningen tydliga regler som anger dels vem 
som förväntas agera i olika avseenden, dels regler som anger hur det ska ske, 
till exempel krav på ett visst förfarande när kommunen upprättar ett förslag 
till översiktsplan. Eftersom de regler som finns är generella i sin utformning 
och inte avser direkta jämställdhetsfrämjande åtgärder, har precision i jäm-
ställdhetsstyrning inte ansetts föreligga. 
 Vid tolkningen av plan- och bygglagen med hjälp av en teleologisk lag-
tolkningsmetod visar resultaten att det i förarbetena finns uttryckt att jäm-
ställdhet ingår i lagens ändamål, även om det saknas uttryckliga krav på kon-
kreta handlingsdirektiv i lagtexten. 
 Som framgått finns i förarbetena skrivningar om att konsekvensanalyser 
i samband med översiktsplanering kan lägga grunden för bedömningar av 
konsekvenser för bland annat jämställdheten mellan könen.1649 En teleolo-
gisk tolkning innebär att sociala konsekvensanalyser bör tas fram i samband 
med översiktsplaneringen, där upprättande av en konsekvensanalys skulle 
kunna betraktas som vad-regler. 
 Om tolkningsmaterialet utvidgas till att omfatta annat rättsligt material 
än endast förarbetena, framgår det att det för vissa begrepp som förekommer 
i plan- och bygglagen ingår att beakta jämställdhetsperspektivet, till exempel 
gäller detta begreppen ”hållbar utveckling” och ”social livsmiljö”. 
 För kollektivtrafikens del finns emellertid inga uttalanden i förarbetena 
att stödja sig på. Som framgått anges däremot att den regionala kollektiv-
trafikmyndigheten vid utformningen av regionala trafikförsörjningsprogram 
ska beakta nationella mål, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling. För kollektivtrafikens del blir man därför tvungen att bredda 
rättskällematerialet för att förstå innebörden av begreppet ”hållbar utveck-

1649 Se 5.3.2 Jämställdhetsperspektiv i regler som anger ramarna för den långsiktiga pla-
neringen angående PBL-kommitténs uttalande om att konsekvensanalyser i sam-
band med översiktsplanering kan lägga grunden för bedömningar av konsekvenser 
för jämställdheten mellan könen. 
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ling”. Som jag har visat framgår det då att jämställdhetsperspektivet ingår i 
såväl begreppet ”hållbar utveckling” som i begreppet ”tillväxt”.1650 
 I figur 12 (se nästa uppslag) ges en kompletterad bild av undersökningen 
utifrån ett samlat resultat. Det innebär att vissa resultat från den andra frå-
geställningen lyfts in i tabellen. Utifrån en samlad bild är det tydligt att 
jämställdhet finns uttryckt i olika rättskällor som på olika sätt är kopplade till 
plan- och bygglagen och kollektivtrafiklagen. Jag menar att det därför kan 
förväntas att det i lagarna finns vad-regler i form av konkreta handlingsdi-
rektiv. I detta avseende är det anmärkningsvärt att det för samtliga områden 
som i de transportpolitiska propositionerna utpekas som centrala för att nå 
målet ”ett jämställt transportsystem” saknas explicita jämställdhetsregler. 
 Vid undersökning av bestämmelserna i plan- och bygglagen utifrån fråge-
ställningen om den rättsliga konstruktionen möjliggör och främjar ett jäm-
ställdhetsperspektiv kan resultatet delvis förklara varför jämställdhet, i form 
av spridda syftesbeskrivningar i förarbeten och annat rättsligt material, har 
svårt att få genomslag i praktiken. Förutom att det tidigare har konstaterats 
att lagstiftningen är otydlig och svåröverskådlig, bör resultatet tolkas som att 
syftesbeskrivningar om jämställdhet i förarbeten inte är tillräckliga för att få 
genomslagskraft i praktiken. Även om uttalanden i förarbeten kan vara nog 
så konkreta menar jag det finns en risk att beslutsfattare vid tolkningen av 
lagen uppfattar syftesbeskrivningar i förarbeten som exemplifieringar som 
inte behöver följas, förutsatt att dessa används som tolkningsdata. I synner-
het gäller detta när motiven hos de som förväntas påverkas av lagstiftningen 
leder till att beslutsfattare är beredda att definiera och omdefiniera det rätts-
ligt formulerade politiska budskapet.1651 Att så sker bekräftas av empiriska 
studier. I planeringssammanhang beskrivs lagstiftningens betoning på alla 
som en omformningsstrategi/neutraliseringsstrategi, som också tillämpas av 
planerare, för att dels undvika maktaspekter och dels ägna sig åt det som 
traditionellt uppfattas som typiska kvinnofrågor.1652 
 Med stöd av resultaten menar jag att syftesbestämningar om jämställdhet 
i förarbeten inte kan ersätta explicita jämställdhetsregler i lagtext (exempelvis 
vad-regler i form av konkreta handlingsdirektiv). Vidare att dessa efterföljs 
av regler som synliggör vem som antingen med stöd av lagen eller genom 

1650 Här avses regeringsskrivelserna Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling (Skr. 2005/06:126) och En nationell strategi för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 (N7037).

1651 Jämför Hydén, 2008, sid. 165. 
1652 Friberg och Larsson, 1997, sid. 13. 
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Figur 12 Syftesbeskrivningar om jämställdhet i förarbeten och i annat rättsligt 
material till kollektivtrafiklagen och i plan- och bygglagen. 
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anvisningar i lagen ska agera (vem-regler) samt regler som anger hur ärenden 
och processer ska beredas eller hanteras innan beslut fattas. 

8.5 Avslutande reflektioner

Min sammantagna bild är att överföringen av det transportpolitiska målet om 
ett jämställt transportsystem till det rättsliga fältet inte sker. Trots att målet 
infördes för drygt ett decennium sedan har det utifrån ett rättsligt perspektiv 
inte hänt mycket. Tvärtom kan en del försämringar eller försvagningar av 
ambitionerna noteras. ”Ett jämställt transportsystem” avspeglas inte i den 
rättsliga regleringen på sätt som kan förväntas. Den ”jämställdhetsreglering” 
som trots allt tidigare fanns på området har systematiskt tagits bort på senare 
år.1653 Den styrning som finns kvar är i form av spridda syftesbeskrivningar 
om jämställdhet i förarbetstexter. Nuvarande reglering är inte avpassad för 
det sammanhang den avses verka i. Jämställdhet som ett överordnat rättsligt 
mål, uttryckt i såväl nationell som internationell rätt, osynliggörs i de lagar 
som har stor betydelse för människors organisering av vardagslivet, nämligen 
de som gäller transporter. På så sätt får också detta osynliggörande betydelse 
för jämställdheten mellan kvinnor och män. 
 Det finns naturligtvis många förklaringar till varför det transportpolitiska 
målet om ett jämställt transportsystem inte får det genomslag som det rim-
ligen kan förväntas. Min analys visar att inte endast beslut som rör trans-
portpolitiska åtgärder och prioriteringar på transportområdet, med Jämits 
formulering, fattas i församlingar med ”genuin manlig dominans och där-
med med manliga värderingar som förtecken” utan att rätten också är skapad 
utifrån dessa.1654 Även det transportpolitiska målet ”ett jämställt transport-
system” menar jag präglas starkt av manliga erfarenhetssatser. I dominerande 
problemrepresentationer och lösningar på problemen framträder ett var-
dagslivsperspektiv som utgår från ett tyst och osynligt ”vi”,1655 den manliga 
normen. 

1653 Svedberg, 2011. 
1654 Se inledande avsnitt 1.1 Introduktion samt SOU 2001:44, sid. 43. 
1655 Detta behandlades i det tidigare analysavsnittet 8.2.2.2 Jämställdhetsförståelsernas 

reproducerande och legitimerande funktion.
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 Hur det manliga tolkningsföreträdet på ett framgångsrikt sätt kan ”till-
låtas” flyta in i såväl målet som i rättsordningen1656 kan förklaras med hjälp 
av genusordningen som i tid och rum upprätthålls genom principerna kö-
nens isärhållande och den manliga normen. Jag menar att tolkningsföreträdet 
gäller allt från hur världen ska förstås, vilka prioriteringar som anses viktiga 
och hur samhällsstrukturen ska utformas till vilka maktrelationer rätten bör 
reglera respektive inte reglera et cetera. På samma sätt som rätten sägs ha en 
normativ funktion1657 i det att den styr det mänskliga tänkandet och för-
ståelsen av tillvaron har den också en normerande funktion, vilken innebär 
att kvinnor, män, flickor och pojkar över tid internaliserar rättsliga normer. 
Principerna har i denna mening därmed upphöjts till rättsliga normer, om 
än icke kodifierade.1658 Principerna ”upplevs” som så självklara att djupare 
reflektioner i frågor om kön uteblir hos såväl makthavare som beslutade att 
införa målet som hos beslutsfattare som med stöd av lagar och styrdokument 
förväntas genomföra målet. 
 Genom att principerna har en närmast ”rättslig” karaktär enligt synsättet, 
går det att tala om en icke intentionell maktutövning över regelsystemen,1659 
det vill säga att principerna verkar utan att kunna härledas till en individ eller 
grupper av individer. Jag vill här återknyta till avhandlingens inledande citat. 
Makten utövas i den här kontexten inom samhällets grundläggande system, 
det vill säga rättsordningen. Det handlar om makten att skapa, upphäva eller 
ändra regler som styr människors handlande. 
 I teoriavsnittet beskrev jag att genusrättsvetenskapen inte explicit foku-
serar på förändringar och drivkrafterna bakom rätten och samhällsutveck-
lingen, utan att den i första hand förklarar hur sociala föreställningar om kön 
konstrueras och reproduceras i rätten och hur maktförhållanden i könsrela-
tioner upprätthålls. Jag betonade då behovet av att synliggöra drivkrafterna 
bakom ”konstruerandet” genom att uppmärksamma förhållandet mellan 
rätt, samhälle och samhällsutveckling med hjälp av rättssociologiska synsätt. 

1656 Vad som avses med ”rättsordning” berördes under avsnitt 2.2.2 Metod för att ana-
lysera jämställdhetsperspektiv i rättsliga dokument, not 396. 

1657 Rättens normativa funktion och dess normerande funktion/verkan berördes under 
avsnitt 2.1.1.1 Vardagslivsperspektiv i en rättslig kontext och (i samma avsnitt) not 
162. 

1658 Enligt synsättet menas att principerna uppnått en viss status som innebär att de 
(manliga) värderingar och intressen som normerna uttrycker skyddas i och genom 
rätten, jämför Hydén, 2002b, sid. 131. 

1659 I detta ingår Hirdmans beskrivning av till exempel mäns självklara sätt att ta plats, 
som hon menar kan förstås som maktformerande utifrån ett icke intentionellt bete-
ende, se avsnitt 2.1.1.3 Makt och kön samt (i samma avsnitt) not 210. 
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I detta avseende lyftes normmodellen fram som ett perspektiv på rätten och 
dess roll i samhällsutvecklingen, som en drivkraft i form av ett reforminstru-
ment. Detta skulle förstås som positivt utifrån den ”fria” tanken,1660 att det 
är möjligt att förändra den sociala verkligheten, det vill säga rätten. Det tycks 
som att det finns anledning att omvärdera, eller närmare bestämt återerövra 
denna tanke. 
 Den betydelse som normmodellen ges nedan står i motsatsförhållande 
med de positiva associationer som traditionellt förknippas med det rättsso-
ciologiska synsättet. Det jag vill rikta uppmärksamheten mot är att genussys-
temets principer utifrån normmodellen också kan ses som en aktivt skapan-
de och bestämmande kraft i samhället, såsom bränsle i ”rättsmaskineriet”. 
Normmodellen förklarar rättens roll i samhällsutvecklingen men säger däre-
mot ingenting om rättens innehåll, form och funktion, till exempel hur sam-
hällsstrukturen ska formas och vad som utgör en lämplig samhällsutveckling. 
 Utifrån resonemanget ovan menar jag att drivkrafterna bakom rätten 
(konstruerandet) och samhällsutvecklingen kan förklaras på följande sätt: 
Om rätten utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt betraktas som en social 
konstruktion i betydelsen skapat av människor innebär det i en genusrätts-
vetenskaplig kontext att rätten, det vill säga rättsordningen i meningen en 
regelmassa, anses konstruerad (här i betydelsen den sociala verkligheten). 
Därutöver anses, utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv, kunskapen om 
regelmassan konstruerad (här i betydelsen kunskapen om den sociala verk-
ligheten). Den senare betydelsen omfattar den del av begreppet ”rätten” som 
inom genusrättsvetenskapen avser själva processen – när människor förhåller 
sig till regelmassan, det vill säga den process där föreställningar om vad rätten 
är uttrycks, kommuniceras och praktiseras i ett konkret sammanhang.1661 
Denna process menar jag bärs upp av genussystemets principer, som utifrån 
normmodellen bör ses som drivkrafter (en aktivt skapande och bestämman-
de kraft). Eftersom det handlar om en process finns det människor bakom 
den, vars tänkande och förståelse genomsyras av principerna. Detta utgör 
den (konstruktions)process som på olika sätt och på olika nivåer skapar dol-
da premisser, grundantaganden, begrepp, principer och föreställningar som 

1660 Den ”fria” och den ”bundna” tanken som kopplas ihop med rättssociologiska syn-
sätt på förhållandet mellan rätt och samhälle har jag redogjort för i teoriavsnittet 
2.1.1.2 Språk, verklighet och kunskap. 

1661 Synen på rätten som process har jag hämtat från Gunnarsson och Svensson, 
som redogjordes för i studiens inledande kapitel 1.3 Presentation av syfte och 
frågeställningar.
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anknyter till kön i rätten. Några begrepp som berörts i denna studie är till 
exempel enskilda och allmänna intressen, hälsa, natur- och kulturvärden, 
miljö, riskanalys, kontrollåtgärder, tillbörlig hänsyn et cetera. Den syn på 
normmodellen som här presenterats förklarar drivkrafterna bakom rätten 
som enligt normmodellen innebär att rätten är med och formar samhället, 
det vill säga bär fram de processer som åsyftas i genusrättsvetenskapen, vilka 
för med sig att kön konstrueras och reproduceras i rätten och att maktför-
hållanden i könsrelationer upprätthålls. I ett vidare perspektiv förklarar den 
även varför det transportpolitiska målet ”ett jämställt transportsystem” inte 
överförs till det rättsliga fältet på sätt som kan förväntas. 
 Ovanstående förklaring medför att rätten samtidigt kan beskrivas i termer 
av tvångsmodell i det att processen är bunden av principerna, där dessa så-
som drivkrafter i processen leder till en ”händelseutveckling” som är svår att 
stoppa. Tvångsmodellen beskrevs i teoriavsnittet som den ”bundna” tanken, 
där rätten utgör ett resultat av den makt som människor utövar mot varan-
dra. I det här sammanhanget innebär det att rätten speglar och reproducerar 
könsrelationen, därigenom kan nuvarande genusordning befästas och upp-
rätthållas i och genom rätten. Utifrån det synsätt som förfäktats beträffande 
normmodellen, skulle jag vilja hävda att det i en genusrättsvetenskaplig 
kontext – när det kommer till kön – inte går att tala om rättssociologiska 
synsätt i pluralis. Att rätten ses som ett reforminstrument betyder inte att 
”förändringarna” i grunden syftar till att utmana och ifrågasätta nuvarande 
maktordning. 
 I enlighet med synen på rätten som en process skapas istället olika rättsliga 
styrningsformer som utifrån ett styrningsperspektiv försvårar möjligheterna 
att utjämna levnadsvillkor och maktförhållanden mellan könen. Här åsyftas 
både den responsiva rätten och den reflexiva rätten. I det första fallet menar 
jag att synen på en ombesörjande och god stat illustrerar detta,1662 vilken får 
till följd att det rättsliga genomförandet av transportpolitikens mål om ett 
jämställt transportsystem antingen uteblir eller att den reglering som finns 
uppvisar brister på precison i jämställdhetsstyrning, men också i en mer ge-
nerell mening att det saknas ett explicit jämställdhetsperspektiv. Avsaknaden 
av jämställdhetsstyrning omfattar även statens förlängda arm såsom länssty-
relser och statliga förvaltningsmyndigheter. I detta avseende kan det konsta-
teras att de offentliga institutionerna som ska effektuera politikens mål har 

1662 Detta behandlades i det tidigare analysavsnittet 8.3.2 Den ”bundna” tanken – om 
rättens inneboende resistens för överföring av politikens jämställdhetsmål till det 
rättsliga fältet, där rätten sades präglas av en paternalistisk norm. 
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en stor makt över människors möjligheter att leva jämställda liv. Resultaten 
visar att det rättsliga ansvar som borde följa med en sådan maktställning – 
att planera samhället på ett sätt som främjar jämställdheten – idag inte är en 
realitet. I det andra fallet avses att samrådsreglerna, vilka ska ses utformade 
efter den reflexiva rättens ideal, i praktiken ger orättvisa konsekvenser när de 
ska tillämpas i en ojämställd verklighet. Det kan konstateras att den reflexiva 
rätten inte är avpassad i rum där olika maktasymmetrier samverkar med var-
andra i en given kontext, och där kön utgör en av dessa. 
 Denna studie visar att transportpolitikens mål om ett jämställt transport-
system tjänar mer som en fasadlegitimation, för att inget görs, än som grund 
för vad som borde innebära en användning av rätten som ett reforminstru-
ment med syftet att främja människors makt att forma samhället och sina 
egna liv. Den ”fria” tanken som måste återerövras är att rätten är viktig för 
möjligheten att styra och planera samhället på ett sätt som syftar till att ut-
jämna levnadsvillkor och maktförhållanden. Så som den ”fria” tanken for-
muleras här ingår regleringen av resor och transporter. 
 Inom ramen för avhandlingens övergripande syfte menar jag att de rätts-
liga hinder som synliggjorts i denna studie bör kunna vara en utgångspunkt 
för en förändrad reglering. De grundläggande värden som idag uttrycks i 
rätten bör ges ett faktiskt meningsinnehåll, och åtföljas av en tydlig regle-
ring. Eftersom rätten åtnjuter legitimitet och utgör det starkaste styrmedlet 
statsmakterna har att tillgripa, menar jag att det trots allt finns möjligheter 
att med rätten som styrmedel förändra rådande maktstrukturer, som i dagens 
samhälle innebär att kvinnor och män har olika livsvillkor. För att detta ska 
vara möjligt krävs en helhetssyn på den rättsliga regleringen av resor och 
transporter i vardagen, vilken utgår från att livsvillkoren inte begränsar sig 
till olika rättsområden. 
 Slutligen skulle jag även vilja säga några ord om den genusrättsvetenskap-
liga ansats som tillämpats i denna studie, och utöver vad som ovan nämnts 
på vilket sätt avhandlingens resultat kan bidra till att uppnå grundläggande 
samhälleliga mål. Genom att utgå från genusrättsvetenskapen har det varit 
möjligt att studera, behandla och analysera ett politiskt mål, uttryckt i rätts-
lig form men som efter snart ett decennium sedan det infördes fortfarande 
anses problematiskt att operationalisera. Med denna ingång har det varit 
viktigt att belysa rättens komplexitet genom att bland annat uppmärksamma 
sambandet mellan rätt och samhälle och i detta syfte kunna använda sig av 
olika teoretiska och metodologiska verktyg. 
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 Rätten är tänkt att verka i ett sammanhang. Att inte intressera sig för 
detta faktum hade i en studie som denna varit otänkbart. Eftersom det trans-
portpolitiska målet om ett jämställt transportsystem har ansetts otydligt ge-
nom att dess innebörd med svårighet kan utläsas, har detta varit något av 
en ”knäckfråga” att först lösa. Med inspiration av Bacchis metod har det 
varit möjligt att söka efter dels vad som uppfattas som ett problem och däri-
genom den mening och det innehåll som ges det transportpolitiska målet 
”ett jämställt transportsystem”, dels vad som kan förväntas regleras inom de 
områden som uttrycks vara centrala för att nå målet. Samtidigt har de resul-
tat som jag har fått fram med hjälp av metoden kunnat analyseras utifrån 
avhandlingens teoretiska grund, som visar att trots ett lovvärt syfte uttrycks 
förståelser av målet som riskerar att befästa rådande könsmönster och en 
ojämn fördelning av makt och inflytande mellan könen. Som jag har visat 
är den fysiska planeringen central i frågor om resor och transporter, då den 
har en direkt påverkan på jämställdheten. Som nämndes i avhandlingens 
inledande avsnitt är transporter en del av livsavgörande vägval kopplade till 
familjebildning, bostadsort, boendeform och förvärvsliv. Det betyder att den 
fysiska planeringen av bebyggelse och centrala funktioner inte endast påver-
kar enskilda individers vägval, utan på ett strukturellt plan påverkar den även 
förutsättningarna för att uppnå målet om ett jämställt transportsystem, och 
därigenom människors möjligheter att leva jämställda liv. 
 Det finns därför anledning att se över och skärpa kraven på kommuner 
som givits makten att på ett synnerligen påtagligt sätt ”styra” över flickors 
och pojkars samt kvinnors och mäns livsvillkor. Det kommunala självstyret 
är möjligen grundlagsstadgat men det är inte hugget i sten. Det är inget an-
nat än en rättslig konstruktion och därigenom kan det förändras. 
 Med stöd av resultaten kan det konstateras att det inte räcker med att 
formulera ett mål, utan målet behöver åtföljas och understödjas av en lag-
stiftning som ger tydliga anvisningar och medel för genomförande. Rättens 
normativa funktion och normerande verkan kan nyttjas för ett systematiskt 
och medvetet jämställdhetsarbete. I synnerhet gäller det frågor om resor och 
transporter, vilka i rättsligt avseende inte begränsar sig till lagar som speci-
fikt reglerar dessa. Om de rättsliga förutsättningarna för att uppnå såväl de 
generella jämställdhetspolitiska målen som det transportportpolitiska målet 
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”ett jämställt transportsystem” saknas, ligger det nära till hands att tala om 
en aktiv motståndsstrategi eller en urholkning.1663 Målen blir istället en fa-
sadlegitimation som dels döljer att målen inte är uppnådda,1664 dels har som 
funktion att skydda sig mot anklagelser om att inget görs för att utveckla och 
driva jämställdhetsfrågorna.1665

 Av ovanstående beskrivning är min bestämda uppfattning att det inom 
ramen för en traditionell rättsvetenskaplig studie inte hade varit möjligt att 
tillgodose de kunskapsintressen som varit för handen, och därmed inte hade 
varit möjligt att synliggöra de resultat som åstadkommits med hjälp av den 
genusrättsvetenskapliga ansatsen. Jag skulle härmed vilja avsluta med föl-
jande ord: En lägesförändring är nödvändig och rörelsen behöver öka i fart.1666

1663 Jämför Ivarsson, 2005, sid. 111. 
1664 Se Svensson, 2003, sid. 253-254.
1665 Jämför Ivarsson, 2005, sid. 111-112. 
1666 Se figur 14 under avsnitt 8.2.2 Vad som anses vara lösningar och dess konsekvenser.
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Summary

Background and Purpose

A number of studies show that there is a strong connection between 
transport-related issues and unequal power relations. Transports are as-
sociated with power, class, worldview, lifestyle, and values. Prevail-
ing gender patterns show that women and men in the same part of the 
world, life stage, and similar social situation often tend to have different 
terms and conditions in matters relating to transport in everyday life.  
There is a dynamic interaction between the transport system and society. For 
women and men transport-related issues are of concern when it comes to 
life-changing choices related to family formation, place of residence, type of 
housing and professional lives. Another way to put it is that matters relating 
to transportation and travel are fundamentally about gender equality, i.e. the 
power to shape society and one’s own life. During the past decade, the trans-
port sector has been governed by a particular objective namely the objective 
a Gender Equal Transport System of Transport Policy. It should be noted that 
this goal was included in Transport Policy in 2001, in addition to the general 
gender equality objectives of Gender Equality Policy.
 The background to this matter is, that gender policies have since the 
1990s defined gender equality as an issue of unequal distribution of power 
between women and men. This understanding of gender equality is based 
on the Genus System Theory developed by Yvonne Hirdman, which was 
presented as a part of a public report, Democracy and Power in Sweden in 
1990.1667 The report highlighted power as a fundamental perspective on gen-
der equality. The theory explains gender inequality in society, or more par-
ticularly the relationship between men and women as the organizing pattern 
for society on symbolic, structural and individual levels. The theory sees the 
categories women and men as more than biology. The concept genus consists 
not only of the biological sex, but is also associated with what is considered 

1667 Official report 1990:44 (SOU 1990:44). 
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to be feminine and masculine. According to the theory, the gender system is 
maintained by two principles. Firstly, the sexes are kept apart in all areas of 
life. Secondly, the male is the standard for a human being. At the same time, 
the male norm permeates every aspect of society, that is, from how the world 
is understood to which power relations that should be regulated legally. The 
Genus System Theory was adopted as the basis for the Swedish gender equal-
ity objectives in the bill, Shared Power – Shared Responsibility1668 which fol-
lowed the report, mentioned above. A holistic approach was emphasized and 
it was noted that equality cannot be pursued in isolation, but must have 
impact on all policies. 
 In the Gender Equality Policy for the 21st Century1669 it was stated that 
gender equality is a priority area in Sweden. The concept of gender equality 
is described as an issue concerning justice and division of economic and po-
litical power. Further, it is about democracy, about bestowing equal worth to 
women and men. It is also about combating social structures that (still) pre-
vail, where men possess greater power and women less power. According to 
the public report by Gender Equality Council for Transport and IT (Jämit), 
it was found that the transportation system has been planned and shaped for 
the male-norm and thus there exists an inequality between the sexes in the 
transportation sector.1670 The official report reveals that there are differences 
between women’s and men’s travel patterns, in terms of frequency of travel, 
distances travelled, travelling times and means of transport depending of the 
purpose of the journey. The report also revealed that women’s conditions 
and interests, compared to men’s, are poorly represented in decision-making 
and planning processes, and a strong over-representation of men prevails in 
any context where transport policy measures are decided. Jämit emphasizes 
that general gender equality objectives of Gender Equality Policy must be 
integrated into transport policies, and proposes in its report a sixth sub-goal 
for an equal transport system. As has been noted above, this has contributed 
to the specific objective a Gender Equal Transport System of Transport Policy. 
 In the latest Government bill, Objectives for future travel and transport,1671 
it has been stated that the overall objective of Swedish transport policy will 
remain unchanged, which is to ensure the economically efficient and sus-
tainable provision of transport services for people and businesses throughout 

1668 Bill 1993/94:147 (Prop. 1993/94:147).
1669 Government official letter 1999/2000:24 (Skr. 1999/2000:24).
1670 Official report 2001:44 (SOU 2001:44).
1671 Bill 2008/09:93 (Prop. 2008/09:93).
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the country. In addition to the overall objective, there are two objectives, 
functional and impact objectives.1672 The Functional Objective Accessibility, is 
about the design, function and use of the transport system, meaning that 
transport system will contribute to provide everyone with basic accessibility 
of good quality and functionality and to development capacity throughout 
the country. The transport system will be gender equal, meeting the trans-
port needs of both women and men equally. 
 For the time being, the impact of the objective a Gender Equal Trans-
port System of Transport Policy on transport law has been insignificant. Few 
measures have been undertaken to implement the goal of gender equality 
in transport legislation and the impact on the legislative process has so far 
been low. How the Government constructs the legal framework for infra-
structure planning has had impact on women’s and men’s prospects to live 
gender equal lives. This thesis focuses on whether an efficient regulation can 
promote the legal implementation of the objective a Gender Equal Trans-
port System of Transport Policy. It means that the main emphasis will be on 
legislation as a tool for governance regarding the establishment, design, and 
administration of the transport sector. 
 The overall aim of the study is to analyse how the Law can be used as 
an instrument to promote the objective a Gender Equal Transport System of 
Transport Policy, as it has been expressed in Gender Equality Policy, and in 
Transport Policy. This includes having to consider whether the political ambi-
tions are being fulfilled and to examine the legal prerequisites to implement 
the goal of Transport Policy. A part of the overall aim of the study is to make 
visible the values that form the basis for regulating in a certain way, and the 
choice not to regulate. The aim may therefore be described as an emancipa-
tory knowledge interest where the purpose of the knowledge is to recognize 
and elucidate the objective a Gender Equality Transport System of Transport 
Policy in order to achieve alteration of Law. To achieve the overall objective 
of this study, the results obtained from the research questions beneath will 
be analyzed in Chapter 8 from an approach that I have named Gender Legal 
Studies approach.1673 

1672 In this thesis, I focus on the functional objective, since it includes gender equality 
issues. 

1673 I use the term Gender Legal Studies synonymous for Feminist Legal Studies. The 
intention is not to put substantive difference between the two terms. In my opi-
nion, the term is in accordance with the Swedish designation of a particular research 
perspective on law and an area of   knowledge in the legal scholarship, i.e. Gender 
Legal Studies as Svensson and Gunnarsson have described it.
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 At the outset, I need to recognize the objective in terms of what a gender 
equal transport system is supposed to be. The main reason is that it is not 
possible to interpret the meaning of the objective a Gender Equality Trans-
port System of Transport Policy. More specifically, my research questions are as 
follows:

I. How the objective a Gender Equal Transportation System is ex-
pressed and understood in three authoritative transport policies: 
Infrastructure for a Sustainable Transport System (Bill 2001/02: 20), 
Modern Transports (Bill 2005/06: 160) and Objectives for Future Trav-
els and Transports (Bill 2008/09:93). 

II. Whether and how a gender perspective is reflected in the legal frame-
work in the areas that according to the transport policy bills are con-
sidered essential in order to attain the objective of a gender equal 
transportation system. 

III. If the legal structure enables and promotes a gender perspective 
within the legal framework in the areas that according to the trans-
port policy bills are considered essential in order to attain the objec-
tive a Gender Equal Transportation System. 

Theoretical and methodological framework

The theoretical and methodological starting points of the dissertation are 
based, as mentioned above, on Gender Legal Studies. Within the Gender 
Legal Scholarship, it is up to the researcher to shape their theoretical prem-
ises but also to select materials and methods, and describe them clearly. This 
starting point is based on the view that the choice of materials being studied, 
and the methods being applied in an analysis of law should be determined 
by the research questions. In addition to this, a starting point in the present 
study is that the everyday life is an important perspective to take into ac-
count in the analysis of law. It means that the analysis focuses on examining 
the legal rules governing the transport that bears importance on women and 
men in their everyday life. The theoretical and methodological inspiration 
primarily derived from Gender Legal Studies, Social Constructivism, Soci-
ology of Law, Culture Geography and as mentioned in the introduction, 
Gender System Theory. For example, I have used theoretical tools that I 
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perceive as supplements to Gender Legal Studies in some respects. In addi-
tion, various methods have been applied which have been adapted, such as 
tools and techniques which have been developed within the field of Legal 
Science, Sociology of Law and Discourse Theory. I will present the methods 
being applied later in the text. Gender Legal Studies must be understood as a 
theoretical and methodological framework, within which there are different 
theoretical perspectives and methodological approaches. 
 A standpoint in Gender Legal Studies is that law should express funda-
mental values   such as gender equality. Law is seen as a tool to attain political 
goals. As Svensson, Pylkkänen and Niemi-Kiesiläinen have put it; the way 
laws are constructed can have impact on social life and even be discrimina-
tory by ignoring the inequalities hidden beneath the formally neutral sys-
tem.1674 Even though this is not the purpose, law can indirectly produce 
discriminatory effects. Gender Legal Studies applies a critical perspective on 
law, meaning that law is not taken for granted. The theoretical perspective 
implies a critical approach to law relating to the construction of the legal 
concepts and notions of what is meant by gender, men and women, when it 
comes to transportation issues. A difference from other critical legal science 
perspectives is the assumption within Gender Legal Studies that sees humans 
as gendered, and because of that it has implications on our understanding of 
the world, the social reality we live in, for how law is structured and defined, 
how it is applied and for how Legal Science has been developed. Gender is 
seen as relevant to most of society, such as how tasks, resources, decision-
making power is distributed. That is why, it is important to elucidate what 
impacts this will have on the construction of law and our knowledge of 
law.1675 
 As I have noted, it is important to pay attention to law in a societal con-
text. This is possible by using different perspectives on law developed within 
the field of Sociology of Law. The perspectives on law, which I refer to, are 
those that elucidate the relationship between law and society. One of these 
perspectives is the norm model, in which law is seen as an active and driving 
force involved in shaping and developing society. According to this view on 
law, society can be changed by decisions, reforms, and changes in the legal 
system. Within the second perspective, law is seen as a result of the power 
people exert over one other in society, i.e. law reflects these power relations. It 
means that the dominant group of people determines the content, form and 

1674 Svensson, Pylkkänen and Niemi-Kiesiläinen, 2004, sid. 4. 
1675 Gunnarsson och Svensson, 2009, sid. 100. 
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function of law and that the law reflects the dominant group’s interests and 
priorities. Sociology of Law theories also explain legal forms of governance, 
for example, ideas on how individuals and society ought to be governed by 
law has shifted over time. However, the ideas have led to the characteristic 
forms of governance by law in which law is given different functions in so-
ciety. Certain characteristic types of legal rules also characterize these legal 
forms of governance. This means that certain types of rules will be used more 
frequently than others, which is based on the legal form of governance. 
 My theoretical framework can be applied to the research results and it 
explains the shapes and the structures of law, but it also exposes the obstacles 
that exist in legislation when it comes to promoting gender equality.

Chapter 3 – analysis of Transport Policy 

To answer the first question, how the objective a Gender Equal Transpor-
tation System is expressed and understood in three authoritative transport 
bills, I have chosen a method that makes it possible to examine how the 
objective is filled with meaning and content. My method to examine the 
material in Chapter 3, is inspired by Carol Lee Bacchi’s method “What’s the 
Problem?”. To put it briefly, the method to explore problems representations 
aims to focus on how a problem is described in the Transport Policy bills. A 
key point in this method is that solutions to a problem depend on how the 
problems are represented in the bills. As Bacchi has argued, the approach 
highlights the interests and commitments at stake in postulated solutions. 
The What’s the problem? approach entails how the objective of a gender 
equal transportation system is expressed and understood in Transport Policy, 
i.e. as a way to shape the issues to be considered. The purpose of this method 
is to make visible the construction of the problems addressed in the political 
process and the ways in which these constructions leave other issues un-
touched. By studying problem representations, it is possible to conclude that 
the opposite is considered gender equal. This means that what is considered 
as a problem also reveals that the reverse situation, circumstance or factor 
ought to be considered as gender equal. Further, a central starting point of 
the method is that different understandings of the objective appear both 
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explicitly and implicitly in problem representations. These understandings 
of the goal are equivalent to solutions to the problem.
 In the analysis of the bills, I have identified three dominant problem rep-
resentations. The first problem representation, ‘lack of equal representation 
of the sexes’, which involves an unequal representation of women and men 
in different areas and levels in the transport system, which is considered to 
be a problem. This problem representation renders an understanding visible 
that the objective of a gender equal transportation system is achieved [1] by 
a balanced representation of the sexes (increased female representation). 
 The second problem representation, ‘lack of access on equal terms’, is ad-
dressing issues of accessibility. The problem representation renders different 
understandings of a gender equal transportation system visible, which I have 
divided into two categories. In the first category, there are understandings 
of a gender equal transportation system that is about accessibility on equal 
terms to the transportation system. This includes understandings where a 
transport is achieved [2] through an accessible transportation system and [3] 
by using the transportation to minimize distance, and accessibility to social 
functions. The second category includes understandings based on the belief 
that transport system has as its function to promote a specific purpose. This 
understanding means that a gender equal transportation system is achieved 
[4], by promoting growth and regional expansion. 
 The third problem representation, ‘lack of knowledge of women and men 
in different respects’, renders several understandings of the objective a Gen-
der Equal Transportation System visible. These understandings reached a 
gender equal transportation system through increased knowledge of women 
and men living conditions [5] in terms of value and interest, [6] in terms 
of experience and [7] terms of behavior. I use the term living conditions 
as a collective name for all these respects. According to the bills, increased 
knowledge is presumed to promote a gender equal transportation system. 
The problems representation ‘lack of knowledge about women and men in 
different ways’, renders even understandings in which a gender equal trans-
portation system is achieved visible [8] through a revision of legislation and 
attitudes, [9] through a gender perspective in transport research and finally 
[10] through gender analysis. 
 The results also show that three key areas are seen as fundamental to 
achieve the objective a Gender Equal Transport System of Transport Policy. 
These areas are determined to be public transport, land-use planning and 
planning and organization of the authorities. Since the areas are seen as “so-
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lutions” to the problems, in which the objective is supposed to be carried 
out, the starting point in the analysis of the laws, is that the laws governing 
the areas mentioned above will meet the problem representations expressed 
in the Transport Policy. This should be reflected within the laws governing 
the areas according to the understandings of the goal mentioned above. The 
results of the study are briefly described below, i.e. the study of the legal regu-
lation in the areas identified as crucial to reaching the objective – a gender 
equal transport system. 

Chapter 4 – public transport according to Public 
Transport Act provisions

Chapter 4, contains my analysis of the Public Transport Act. This chapter 
is divided into two parts. The first part of the chapter I examine the Public 
Transport Act based on the second research question; whether and how a 
gender perspective is reflected in the Act. The methods used to interpret the 
legal texts, are methods and techniques developed in the field of jurispru-
dence. Central to the method is the teleological interpretation of the law, i.e. 
is if gender equality is expressed as one of the purposes of the Act. 
 The second part of the chapter I examine the Public Transport Act based 
on the third research question; whether the legal structure enables and pro-
motes a gender perspective in the Act. For this examination I use Sociologi-
cal tools. The method involves searching for provisions that describe what 
should be done (“what” rules), and rules that clarifies who is required by law 
to take action (“who” rules), and rules specifying how processes are to be 
considered before the decision is taken (“how” rules). The same divisions 
and approaches used in this chapter are also used in chapter 5.
 Although public transport is considered central for providing mainly 
women’s transport needs, the results show that the legal regulation of public 
transport does not correspond the ambitions expressed in the policy bills. 
The Act regulates the limitations of the regional public transportation au-
thority’s powers in order to prevent arbitrariness. Furthermore, there are rules 
that specify the private transport entrepreneurs’ opportunities and obliga-
tions in order to establish themselves in a competitive market. The political 
ambitions that are about a balanced representation of the sexes, accessibility 
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to transports on equal terms, and knowledge of women and men in different 
respects, for example, a requirement for impact assessments in the planning 
of public transport, is not regulated at all in public law. The legal structure 
is not designed in a way, which enables and promotes a gender perspective 
in the law on public transport. The result shows that the existing legislation 
lacks concrete directives for authorities supposed to apply the objective a 
Gender Equal Transport System of Transport Policy. 

Chapter 5 – land-use planning according to The 
Planning and Building Act provisions

As mentioned above, this chapter is divided in two parts. Further, I examine 
The Planning and Building Act based on the second question and the third 
question with same methods were used in Chapter 4. Land-use planning is 
considered as an important prerequisite for achieving objectives of Transport 
Policy. The objectives are intended to guide the planning and evaluation of 
physical measures in the transport system, and take into account other land 
uses. The development of social structure is expressed as playing a central 
role in the long-term possibilities of developing the transport system in line 
with the objectives of Transport Policy, such as to create prerequisites of pub-
lic transport. At the same time, an efficient transport system is considered 
as a prerequisite for people to live, work, study and participate in society. 
The objective a Gender Equal Transport System of Transport Policy entails that 
both women and men’s interests and values   are taken into account equally 
in the physical planning and in decision-making. The transport system is 
seen as an instrument to reach overall societal goals such as regional growth 
and sustainable development. Hence, there is a strong link between physical 
planning and planning of transport. 
 The same result as in the analysis of Public Transport Act, can be noted 
for the Planning and Building Act. The legislation is written in the form 
of purpose statements in the preparatory works, that is, not by legal pro-
visions. Such regulation requires legal knowledge to be effectively applied. 
The officials who are working within the authorities are usually technicians 
or architects and lack basic legal knowledge. It can therefore be concluded 
that gender equality is not reflected in the Planning and Building Act, and 
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the legal structure does not enable or promote a gender perspective in the 
Planning and Building Act. The provisions are not intended to equalize the 
power relation between men and women, or to promote the objective a Gen-
der Equal Transport System of Transport Policy. The Planning and Building 
Act provisions are gender neutral, or rather gender-blind. The objective of 
gender equality has not been transferred to the legal field in terms of explicit 
provisions. 

Chapter 6 – land-use planning according to The Road 
Act and the Railway Act 

This chapter examines whether and how a gender perspective is reflected 
in the Road Act and the Railway Act. The provisions of both laws are to 
govern the requirements for planning processes in the construction of roads 
and railways. Gender perspective is emphasized as particularly important in 
large infrastructure projects, as they are expected to have long-term effects 
on society. 
 From a societal perspective, the laws are primarily regulating environmen-
tal concerns in terms of planning the infrastructure. From an individual per-
spective, the laws seem based on the assumption that an interest in projects 
is primarily based on the ownership of rights that can be violated by major 
infrastructure projects. This is noticeable in the provisions relating to the 
requirements for consultation procedures. The rules require that the respon-
sible authority consults mainly other authorities and affected landowners or 
other rights owners. There are requirements for the consultation process re-
garding its form and content, but the gender perspective is not one of them.
 Although infrastructure planning is considered important in achieving 
the gender equality goal, the results show that there are no legal requirements 
for a gender perspective in planning and decision-making. Based on the ob-
jective a Gender Equal Transportation System, it had been possible to re-
quire social impact assessments which show the effects of a project on gender 
equality. Moreover, it had been possible to require that consideration should 
be given to both men and women’s transport needs in the planning of roads 
and railways, legal requirement for knowledge about theories of sex, gender, 
and gender equality, and legal requirements for balanced representation of 
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the sexes, for example in working groups and decision-making bodies, and 
so on. There seems to be an assumption that the authorities will plan infra-
structure on their own in a way that benefits both women and men. Such an 
assumption can be criticized on the basis of the Genus System Theory. Since 
the male norm permeates all aspects of society, it is in the theory unlikely 
that the absence of explicit provisions will result in gender equality in the 
infrastructure planning. 

Chapter 7 – legal governance of authorities according to 
regulations 

Chapter 7 explores the regulations with which the Government controls its 
authorities. The regulations are analyzed from the second research question, 
i.e. whether and how a gender perspective is reflected in the regulations. 
Based on the law, and the objective a Gender Equal Transportation System 
of Transport Policy, and the general Gender Equality Policy, the authorities are 
expected to, in all their activities, systematically and on a daily basis work 
with gender issues. In addition, there is a requirement to integrate a gender 
perspective within the authorities’ core activities and agendas to achieve the 
general objectives of gender equality. 
 The Government’s control of its authorities aims to govern and influence 
the authorities to act in a certain way, i.e. to fulfill the objectives of Transport 
Policy. In addition to the general laws, the government controls its agencies 
through a number of regulations, which indicate the authorities’ duties and 
responsibilities. I have chosen to study the regulatory governance of the three 
agencies. 
 The first agency is the Swedish Transport Agency that stipulates rules and 
supervises how they are followed, grants different kinds of permissions such 
as driver’s license and certificates, registers changes of ownership and man-
ages congestion charges and vehicle taxation. The second agency is The Swed-
ish Transport Administration, which is responsible for long-term planning of 
the transport system of all types, as well as for constructing, operating, and 
maintaining public roads and railways. The authority is also responsible for 
issues concerning theoretical and driving tests needed to receive a driving 
license and taxi driver badge and certificate of professional competence. The 
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third agency is Transport Analysis, which reviews bases for decisions, assesses 
measures, and is responsible for statistics.
 In this study, the regulations have been divided into two categories, the 
ones used to control the agencies direct, and the ones that control the agen-
cies indirectly. For direct control, the Government uses annual regulatory 
documents with requirements for reporting back, agency-specific instruc-
tions and the general authority regulation. The annual regulatory docu-
ments reflect the Government’s political ambitions. These documents set 
the framework for the authority’s operational planning. The main difference 
between an annual regulatory document and an agency-specific instruction 
is that the former applies to a particular financial year and states more short-
term priorities for the agency’s work, this purpose can be compared to the 
specific instructions that define the authority basic obligations and applies 
until it is amended.
 The indirect control includes the regulations that are primarily intended 
to regulate the agency’s internal processes. The management and the board 
are responsible for the agency’s internal processes, i.e. how the agency will 
work with some specifically selected processes. The regulations specify the 
compulsory elements that must be included in these internal processes. The 
management and the board of the agency are responsible for compliance 
with the regulations.
 The results show that the understandings expressed in the bills of Trans-
port Policy are not reflected particularly clearly in the regulations governing 
the Swedish Transport Agency, The Swedish Transport Administration, and 
Transport Analysis. There are provisions concerning the transport policy ob-
jectives, which indicate that the authorities need to “promote” the transport 
policy objectives. In my view, the provisions are too vague and lack content, 
i.e. concreteness to be effective. The risk involved is that the regulations con-
cerning the gender equality goal are insufficiently specified to have an impact 
on the agency’s processes. Regarding the provisions that contain legal con-
cepts that specify compulsory elements to be included in procedures, these 
are not suited for gender equality governance. It seems like the provisions 
are atypical in a legal context. By that, I mean that gender equality does not 
seem to be perceived as an important part of the legal concepts that obligate 
the authorities to work on these issues.
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Chapter 8 Summary and concluding analysis from a 
Gender Legal Studies Approach

My overall impression is that transmission of the objective a Gender Equal-
ity Transportation system of Transport Policy into the legal field has not been 
fulfilled, even though the objective was introduced over a decade ago. On the 
contrary, some deterioration or weakening of the political ambitions can be 
noted. A transport system is not reflected in the legal regulation in ways that 
can be expected or according to the Transport Policy. In recent years, previous 
provisions about gender equality have systematically been removed. 
 My analysis shows that the understanding of gender as an issue concern-
ing unequal power between women and men seems to disappear in the bills. 
The bills are given the impression that the “key” to solving gender related 
problems in the transport sector is a balanced representation of sexes. Gen-
der equality is being transformed into a quantitative understanding of equal-
ity. The understanding of a balanced representation of the sexes, which in 
reality is about increasing women’s representation, can be interpreted as the 
responsibility to change the social structures is placed on women. Accord-
ing to this understanding, women are given the responsibility to correct the 
“problems”. By their presence, women are expected to put gender issues on 
the agenda, which means that women, who have less power compared to 
men, also are assigned the responsibility to create a gender equal transporta-
tion system.
 The argument about the increased presence of women as a solution is 
characterized by conflicting messages. Perspective differences between men 
and women are used as an argument to increase women’s representation in 
decision-making, and to get “access” to the women’s perspective. At same 
time they are expected not only to take place in the political life, they must 
constantly demonstrate both that gender is irrelevant (meaning it’s the skill 
that counts), and that gender makes a difference (meaning the policy will be 
different, better, more women-friendly, more human). This whole compli-
cated burden of proof is put on women. Men go free, as they are considered 
as sexless in politics. 
 It is noticeable in the bills that women are associated with public trans-
port. In this context, women are also expected to exert power and influence, 
i.e. by working for an expanded public transport. Men are only portrayed 
in contexts when differences between women and men are described, for 
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instance when it comes to preferences,   and when they are associated with 
particular cars, speeds and highways. The results of the exploration of the 
bills revealed that the male norm permeates the objective a Gender Equal 
Transportation System of Transport Policy. A closer examination of how the 
objective is understood shows that the intention is not to change the organ-
izing pattern for society. The goal seems to serve more as a facade than as the 
basis for specific measures supported by legal regulation.
 Regarding the areas identified, as fundamental to attain the objective a 
Gender Equal Transportation System of Transport Policy the study shows 
that the legal regulation does not support the goal. The provisions preserved 
are in the form of scattered purposes expressed in preparatory works, i.e. 
the documents produced in the process leading up to legislation. As stated 
earlier, using preparatory works as sources of knowledge to interpret and 
to understand an act of legislation is primarily a judicial method. Further, 
a problem is that those who are expected to make decisions under the Act 
lack knowledge in basic legal interpretation methods. The context in which 
the Act is supposed to be applied is not suitable for this type of legislation. 
Gender equality as an overarching legal objective, expressed in national as 
well as international law, has been rendered invisible in the laws that have an 
important impact on women’s and men’s organization of everyday life, which 
includes transports. 
 According to the gender system theory, it means that the interests and 
priorities of men are still shaping the law. Consequently, the law is neglect-
ing the interests and priorities of women. The knowledge, concerning lifes 
conditions of most women is excluded and seen as irrelevant to take into 
consideration in the legislation processes. Such knowledge would have made 
it possible to regulate the planning of transports and society in a way that 
promotes gender equality, that is, with the purpose to reducing unjust living 
conditions, and changing of unequal division of power between women and 
men. 
 Within Gender Legal Studies law is seen as a process.1676 It means that 
the notion of law also includes the process in which how people relate to 
the law, how law is expressed, communicated, and practiced in a concrete 
context. This process is supported by the principles, which were described in 
the introduction. Based on the norm model, the principles should be seen 
as driving forces (an actively creative and controlling force). Since this is a 

1676 It means that the notion of law includes not only legal acts is also considered as a 
process.
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process, there are people behind it, whose thinking and understanding is 
guided by those principles. The construction process is creating, in different 
ways and at different levels, hidden premises, basic assumptions, concepts, 
principles, legal forms of governance, and beliefs related to sex in law. Some 
of these legal concepts have been analyzed in this thesis, for example, indi-
vidual and public interests, health, natural and cultural values, environment, 
risk assessment, control measures, proper consideration, et cetera. The view 
of the norm model presented here explains the driving forces behind the 
law, which according to the norm model, means that the law is involved in 
shaping society, i.e. carrying out the processes. This explains the way gender 
is constructed and reproduced within law, and how unequal power relations 
between women and men can be maintained.
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Källförteckning

Offentligt tryck

Departementsserien
Ds. (Näringsdepartementet) 2011:19 Komplettering av kollektivtrafiklagen.
Ds. (Finansdepartementet) 2006:15 Intern styrning och kontroll i staten.

Direktiv
Direktiv (1985:36) Utredning om maktfördelning och demokrati i Sverige.
Direktiv (1994:102) Utredning om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 

mellan kvinnor och män.
Direktiv (1999:83) Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT- tjänster.
Direktiv (2002:97) Översyn av plan- och bygglagstiftningen.
Direktiv (2004:18) Översyn av jämställdhetspolitiken.
Direktiv (2006:30) Utvärdering av resultatstyrning.
Direktiv (2006:23) Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället.
Direktiv (2006:105) Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i 

det svenska samhället. 
Direktiv (2006:123) Översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation.
Direktiv (2007:51) Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i 

det svenska samhället. 
Direktiv (2007:75) Förlängd utredningstid för Utredningen om utvärdering av 

resultatstyrningen.
Direktiv (2007:105) Inrättandet av en trafikinspektionsorganisation.
Direktiv (2007:136) Översyn av vissa frågor i plan- och bygglagstiftningen.
Direktiv (2008:45) Tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen (N 2007:05).
Direktiv (2008:50) Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av vissa frågor i plan- och 

bygglagstiftningen.
Direktiv (2008:90) Översyn av myndigheter och verksamheter inom transportområdet. 
Direktiv (2009:75) Övergripande organisation och lokalisering av Trafikverket.
Direktiv (2009:76) Inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys.

Förordningar 
Förordningen (1995:1300) om myndigheters riskhantering.
Förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
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Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
Förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Förordningen (2006:942) om krisbredskap och höjd beredskap.
Förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.
Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.
Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, utfärdad 

den 11 december 2008.
Förordningen (2007:1026) med instruktion för Trafikverket. 
Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90).
Förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen. 
Förordningen (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken.
Förordningen (2010:186) med instruktion för Trafikanalys. 
Förordningen (2010:1764) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.
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