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1 Inledning
Denna rapport innehåller dels en utvärdering av det fördjupade arbete med jäm-
ställdhet som Vägverket, nuvarande Trafikverket, genomförde under vinterhalvå-
ret 2009/2010 inom vägprojektet Masmolänken, en del av Södertörnsleden i södra 
Storstockholm, dels konkreta förslag på hur Trafikverket fortsättningsvis kan ar-
beta för att på bästa sätt integrera och omhänderta jämställdhetsfrågorna inom väg-
projekt och andra investeringsprojekt. Rapporten utgör slutrapportering av upp-
draget Jämställdhetsintegrering för Södertörnsleden (Objektnummer 84 516 00).

1.1 Bakgrund
Dåvarande Vägverkets verksamhetsområde Väg antog i februari 2009 programmet 
90 punkter för effektivare väginvesteringar. Punkt 66, Jämställdhetsintegrering, i 
detta program anger att: ”Ett projekt beträffande jämställdhet inom investerings-
verksamheten ska genomföras.”1 Under våren 2009 utsågs vägprojektet Masmolän-
ken, som då befann sig i början av skede arbetsplan, till ett lämpligt pilotprojekt för 
en sådan jämställdhetssatsning.

1.2 Jämställdhets- och transportpolitiska mål och strategier
Jämställdhet handlar om makt, möjligheter och inflytande. Det övergripande jäm-
ställdhetspolitiska mål som antagits av Sveriges Riksdag lyder:

”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv.”2

Detta konkretiseras vidare i fyra delmål: 1) en jämn fördelning av makt och inflytan-
de mellan kvinnor och män, 2) ekonomisk jämställdhet, 3) en jämn fördelning av det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet, samt 4) mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Den strategi som antagits nationellt och globalt (bl.a. av Sveriges Riksdag 1994, FN 
1995 och EU 1999) för att nå jämställdhetsmålet kallas jämställdhetsintegrering 
(gender mainstreaming) och innebär att:

”[E]tt jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer 
och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i besluts-
fattandet. När statliga myndigheter ska jämställdhetsintegrera sin verksam-
het innebär det att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i den löpande 
verksamheten.”3

Strategin om jämställdhetsintegrering omfattar all statlig verksamhet i Sverige. Alla 
statliga myndigheter är därmed ålagda att leva upp till denna strategi (och i för-
längningen kan detta även komma att beröra leverantörer av varor och tjänster till 
verksamheten). 

1 Se broschyren 90 punkter för effektivare väginvesteringar, Verksamhetsområde VÄG, Vägverket 2009.
2 Prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken.
3 Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet, Jämi Rapport 2/09, Nationella sekretariatet för  
 genusforskning, Göteborgs universitet 2009.
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För myndigheternas del handlar det konkret om att samhällelig service och samhäl-
leliga resurser ska fördelas på lika villkor till alla medborgare, oavsett kön, och vara 
väl avpassad vad gäller tillgänglighet, kvalitet och innehåll.4

Väg- och transportsektorn, med dess breda samhälleliga betydelse och självklara 
plats i många människors vardag, omfattas givetvis också av denna strategi och 
år 2001 skapade regeringen ett sjätte transportpolitiskt delmål som handlar om 
jämställdhet:

”Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet utfor-
mas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och 
män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, ut-
formning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.”5

Den första delen i jämställdhetsmålet handlar om behov, medan den andra delen 
handlar om påverkan. Bakgrunden till det sjätte delmålet om jämställdhet är att det 
finns skillnader mellan mäns och kvinnors förutsättningar att få sina behov tillgo-
dosedda inom transportsektorn, samtidigt som kvinnors perspektiv är dåligt före-
trädda vid planering, beslut och förvaltning av transportsystemet.

I mars 2009 redovisade regeringen i en proposition ett förslag till en ändrad och 
förenklad transportpolitisk målstruktur. I propositionen föreslogs dittillsvarande 
sex delmål ersättas av två jämbördiga mål, ett funktionsmål Tillgänglighet samt ett 
hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa. I tillgänglighetsmålet lyfts det fram att trans-
portsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla 
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet.

Även i den nya propositionen lyfter regeringen fram att transportsystemet ska vara 
jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Mer 
preciserat är en del av funktionsmålet att:

”Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medver-
kar till ett jämställt samhälle.”6

1.3 Jämställdhet inom Trafikverket
Trafikverkets arbete med jämställdhet handlar bland annat om att synliggöra jäm-
ställdhetssituationen och åstadkomma förändringar i riktning mot ett jämställt 
transportsystem såväl i den interna som i den externa verksamheten. Dokumentet 
Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017 är ett fördjupningsdokument till 
dåvarande Vägverkets Strategiska plan 2008-2017. Det beskriver mål och krav från 
omvärlden, en målbild av ett jämställt transportsystem. Detta arbete bedrivs konti-
nuerligt och är en del av Trafikverkets verksamhet.

4 SOU 2007:15 Stöd för framtiden: Om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.
5 Prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.
6 Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter.

I fördjupningsdokumentet konstateras, angående jämställdhet i planering och ge-
nomförande, att det inte finns något färdigt facit för hur exempelvis en jämställd 
väg eller busshållplats ser ut. Istället måste de ansvariga inom planeringsprocessen 
hitta lösningar som passar såväl kvinnor som män och vara lyhörda för att medbor-
garna kan ha olika erfarenheter och preferenser.

”En anpassning av vägplanering, drift och underhåll till kundgruppernas behov 
omfattar allt från övergripande strukturer (resandemönster, transportval) till 
detaljutformning av trygga miljöer (belysning, gestaltning).”7

Man lyfter också fram att en jämställd planeringsprocess ökar möjligheten för jäm-
ställda resultat/produkter – dvs. bidrar till ett jämställt transportsystem. Med detta 
som utgångspunkt har jämställdhetsarbetet inom Masmolänken bedrivits.

1.4 Masmolänken
Trafikverket planerar för utbyggnad av sträckan Vårby – Gladö kvarn, en fortsätt-
ning på Södertörnsleden. Det saknas goda vägalternativ för transporter mellan E4/
E20 och centrala Huddinge och Haninge liksom mellan E4/E20 och riksväg 73. Det 
finns få tvärförbindelser i öst-västlig riktning på Södertörn och de har alla låg stan-
dard. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden skapar Södertörns-
leden en yttre tvärled runt Stockholm. Masmolänken är den västligaste delsträckan 
av Södertörnsleden. Vägen kommer att gå i tunnel genom Masmoberget i nord-syd-
lig riktning och knyter därmed samman Södertörnsleden med E4/E20 vid Vårby i 
Huddinge. Större delen av Masmolänken kommer att bli en cirka 1000 meter lång 
bergtunnel. Planerad byggstart är 2016.8

2 Jämställdhetsintegrering i Masmolänken
Arbetet med jämställdhetsintegrering har bedrivits under skede arbetsplan där 
Masmolänken kommer att befinna sig fram till årsskiftet 2010/2011. Uppdraget har 
genomförts av fil.dr Karin S. Lindelöf, genus- och jämställdhetskonsult vid Rejlers 
Ingenjörer AB samt etnolog och genusforskare vid Stockholms universitet, som 
upphandlades att fungera som expertstöd för projektledningen och leda jämställd-
hetsarbetet. Konsulten har fungerat som Masmolänkens expert på jämställdhets-
frågor och i den rollen utbildat, styrt och bevakat att vägprojektet och dess olika 
ingående arbetsmoment genomförts på ett mer jämställt sätt.

Rollen som expertstöd inom jämställdhetsintegrering i vägprojekt är helt ny på 
Trafikverket och Masmolänken har därför utgjort ett pilotprojekt för hur man kan 
integrera jämställdhet i stora investeringsprojekt inom infrastruktur. Av detta skäl 
fanns heller inga på förhand fastställda riktlinjer för hur arbetet skulle bedrivas 
och vilka mål som skulle finnas, utan detta bestämdes initialt i samråd mellan pro-
jektledningen och konsulten. Utvärderingen omfattar därför även det sätt på vilket 
arbetet bedrivits och förslag på hur man skulle kunna förbättra upplägget till nästa 
gång. Utgångspunkten för uppdraget har varit att hjälpa Trafikverkets projektgrupp 
(och projekterande konsulter) att själva hitta jämställda lösningar och integrera 
jämställdhet i det dagliga arbetet.

7 Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017, Vägverket Ledningsdokument 2007:60
8 Se Södertörnsledens hemsida: www.trafikverket.se/sodertornsleden
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2.1 Målsättning
Målen för projektet formulerades enligt följande:

•	 Att öka kompetensen på området jämställdhetsintegrering i vägprojekt – i 
första hand inom Trafikverkets delprojektgrupp för Masmolänken, samt i 
viss utsträckning bland övriga projektdeltagare (inom Masmolänken och 
Södertörnsleden).

•	 Att säkerställa jämställda arbetsprocesser inom det aktuella vägprojektet.

•	 Att öka möjligheterna för jämställdhetsintegrering inom Trafikverket 
fortsättningsvis.

•	 Att utvärdera betydelsen av kompetenshöjning och förändringsarbete i riktning 
mot mer jämställda arbetsprocesser och resultat: Ett jämställt transportsystem.

2.2 Målgrupp
Den primära målgruppen har varit Trafikverkets projektgrupp i vägprojektet Sö-
dertörnsleden, delen Masmolänken, samt projekterande konsulter vid Tyréns AB 
med underkonsulter. Målgrupp i ett vidare perspektiv har varit Trafikverket i 
stort – som förväntas ta del av och använda resultaten från detta pilotprojekt 
framöver – samt alla de sammanhang där deltagarna i jämställdhetsprojektet vid 
Masmolänken, såväl från Trafikverket som från Tyréns, kommer att befinna sig i sin 
fortsatta yrkesverksamhet. Förhoppningen har varit att jämställdhetsarbetet inom 
projektet ska ge ringar på vattnet och med hjälp av projektdeltagarna sprida sig till 
andra verksamheter inom väg- och anläggningsbranschen.

2.3 Genomförande
Arbetet har bedrivits genom att jämställdhetskonsulten dels har haft ett nära sam-
arbete med projektledningen för Masmolänken och funnits tillgänglig som expert-
stöd för denna, dels att hon genom utbildning och handledning har hjälpt Trafikver-
kets projektgrupp och projekterande konsulter att själva hitta jämställda lösningar 
och att integrera jämställdhet i det dagliga arbetet.

Eftersom en viss avgränsning av deltagarantalet krävdes med avseende på utbild-
ningsinternatet valdes i första hand de personer ut att delta som bedömdes ha stor 
påverkan på projektet, antingen utifrån antal arbetstimmar i projektet eller utifrån 
position i projektorganisationen. I och med att några av dessa tackade nej kunde 
vi även erbjuda deltagarplatser till övriga intresserade inom Trafikverkets projekt-
grupp. Två personer anslöt på detta sätt. Totalt deltog 18 personer i utbildningsin-
ternatet, varav sex kvinnor och 12 män. 11 av deltagarna företrädde Trafikverket 
och sju företrädde Tyréns. Ett urval av dessa intervjuades inför internatet, samt i 
slutet av projektperioden (totalt 12 personer, varav fyra kvinnor och åtta män). På 
skriftliga snabbenkäter har även andra deltagare i vägprojektet Masmolänken/Sö-
dertörnsleden svarat.

Följande aktiviteter har genomförts:

•	 Informationstillfällen för projektgruppen Masmolänken/Södertörnsleden (ok-
tober 2009)

•	 Sonderande intervjuer med projektdeltagare (kartläggning av kunskapsnivå 
och inställning till jämställdhetsarbete) (oktober-november 2009)

•	 Utbildningsinternat (november 2009)

Utbildningsdagarna innehöll föreläsningar och gruppövningar om grundläggande 
genusteori och jämställdhetskunskap, kön och organisation, jämställdhetsintegre-
ring i statlig verksamhet samt dåvarande Vägverkets jämställdhetsstrategi. Kursdel-
tagarna analyserade sin egen verksamhet – inom Masmolänken och andra 
projekt – med avseende på kön/genus och jämställdhet och tog fram konkreta 
förslag på hur man ska kunna arbeta mer jämställdhetsintegrerat i fortsättningen. 
Utbildningen gav deltagarna grundläggande kunskaper om genus och jämställd-
het samt grundläggande verktyg för jämställdhetsintegrering av sitt arbete, såväl 
internt (organisationen) som externt (slutprodukten, allmänheten).

•	 Snabbkurs/Repetition för hela Södertörnsledens projektgrupp ( januari 2010)

•	 Handledning, bevakning och uppföljning (november 2009-mars 2010)

 › Jämställdhetsintegrering som en särskild punkt på dagordningen vid Tra-
fikverkets interna projektgruppsmöten samt vid gemensamma tekniksam-
ordningsmöten med projekterande konsulter

 › Skriftliga snabbenkäter (via e-post eller på papper i samband med möten)

•	 Utvärderande intervjuer med projektdeltagare (mars-april 2010)

•	 Skriftlig rapport (september 2010)

 › Redovisning och utvärdering av pilotprojektet inom Masmolänken

 › Förslag på hur man fortsättningsvis kan arbeta med jämställdhetsintegrering 
inom Trafikverket

•	 Återkopplingsmöte med projektdeltagare (planeras under hösten 2010)

3 Utvärdering
Denna del av rapporten utvärderar jämställdhetsinsatsen inom vägprojektet Mas-
molänken: Hur har arbetet med jämställdhet påverkat projekteringen – internt och 
externt? Hur har projektdeltagarna uppfattat arbetet? Har deras kunskapsnivå och 
inställning till jämställdhetsarbete förändrats? Utvärderingen bygger huvudsakli-
gen på intervjuer med 12 av projektdeltagarna mot slutet av jämställdhetsprojektet 
och skriftliga snabbenkäter från projektdeltagare inom Masmolänken, samt i viss 
mån även konsultens observationer under projektets gång. Materialet har behand-
lats i enlighet med forskningsetisk praxis för humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning, exempelvis avseende anonymitet.9

3.1 Internt jämställdhetsarbete: jämställda arbetssätt
En av utgångspunkterna för jämställdhetsarbetet i Masmolänken har varit att jäm-
ställda arbetssätt är en förutsättning för jämställda resultat. En del av det transport-
politiska jämställdhetsmålet handlar också om att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter till inflytande över transportsystemets utformning.

9 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet, u.å.
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I detta ingår bl.a. hur arbetet med denna utformning går till och därför veks en stor 
del av utbildningsinternatet åt interna jämställdhetsfrågor: Hur arbetar vi tillsam-
mans med avseende på jämställdhet? Hur ser projektgruppens sammansättning ut 
med avseende på kön? Vilka kommer till tals på möten? Vilkas förslag och idéer tas 
om hand och förverkligas och vilkas försvinner på vägen? Hur fördelas arbetsupp-
gifter inom projektgruppen? Förekommer härskartekniker (t.ex. osynliggörande, 
förlöjligande, undanhållande av information, osv.)? Dessa frågor lyftes också vid 
repetitionstillfället/snabbkursen för hela Södertörnsleden. Väletablerad forsk-
ning inom fältet organisation och kön var den utgångspunkt som användes här, och 
mycket tid lades på gruppdiskussioner och övningar kring detta, för att ge delta-
garna en plattform för fortsatt jämställdhets- och genustänkande.10

I intervjuerna framgår att dessa kunskaper om internt jämställdhetsarbete och ge-
nusaspekter på organisationen uppskattades mycket av deltagarna. Några uttrycker 
också att de tycker sig se avtryck av detta i det interna arbetet, även om det är svårt 
att avgöra vad som är ett direkt resultat av utbildningen och vad som hade skett 
ändå. De tydligaste exemplen som lyfts fram av projektdeltagarna är: 1) att det har 
blivit möjligt att överhuvudtaget tala om jämställdhetsfrågor inom projektgruppen, 
2) att ”alla vet vad som gäller” och att man därför kan säga åt varandra när någon ut-
talar sig eller beter sig ojämställt och 3) att möten genomförs på ett mer genomtänkt 
sätt med avseende på jämställdhet.

Internt jämställdhetsarbete är i hög grad en ledarskapsfråga och det framgår också 
i intervjuerna att särskilt projektledningen har tagit till sig de nya kunskaperna och 
försöker omsätta dem i sitt dagliga arbete. Detta gäller såväl delprojektledaren vid 
Trafikverket som den huvudansvarige hos projekterande konsult, som båda beskri-
ver några konkreta handlingar och åtgärder som vidtagits som ett resultat av jäm-
ställdhetsutbildningen. Exempelvis gäller detta hur man förbereder och genomför 
möten så att alla får möjlighet att komma till tals, hur man undviker egna och försö-
ker bryta andras härskartekniker, samt hur man fördelar ”tråkiga” arbetsuppgifter 
som att föra minnesanteckningar. Även övriga i projektledningen, samt flera pro-
jektgruppsmedlemmar, framhåller det engagemang för jämställdhetsfrågorna som 
framför allt delprojektledaren har visat. Detta beskrivs som en förutsättning för ett 
lyckat resultat, och har även i forskning om jämställdhetsarbete belagts som en av 
de viktigaste framgångsfaktorerna.11

Hos övriga projektdeltagare, dvs. specialister av olika slag utan ledarskapsuppdrag, 
uppfattas emellertid inte det interna jämställdhetsarbetet som lika konkret. Vissa 
av projektdeltagarna tycker att någonting har hänt med arbetsklimatet i gruppen, 
men att det är svårt att sätta fingret på om det har med jämställdhetsarbetet att göra 
eller inte. En vanlig uppfattning i intervjuer och enkätsvar är att många av de aspek-
ter som i projektet har tagits upp under etiketten jämställdhet handlar om ”vanligt 
hyfs”, respekt mellan människor och medmänsklighet, som man tycker redan fung-
erar väl i gruppen och organisationen – både hos Trafikverket och hos Tyréns. Här 
finns också uttalanden om att man snarare vill fokusera jämlikhet i stort än genus-
frågor och jämställdhet specifikt.

10 Övningarna var hämtade från Anna Wahl & Charlotte Holgersson, Det ordnar sig alltid. Arbetsbok kring frågor om 
organisation och kön. Studentlitteratur, 2004.
11 Se t.ex. Susanne Andersson, Eva Amundsdotter & Marita Svensson, Mellanchefen en maktpotential. Fiber Optic 
Valley, 2009.

En skillnad mellan de kvinnor respektive män som har lämnat skriftliga synpunkter 
och/eller intervjuats är att de flesta kvinnorna tycker det har varit betydelsefullt att 
behandla genus och jämställdhet som egna frågor, medan männen överlag inte har 
sett ett sådant behov i den egna organisationen, utan i högre grad har velat tala om 
jämlikhet. Kvinnorna har också större erfarenhet av att vara i minoritet i arbetssam-
manhang och de har överlag reflekterat en del kring detta och kring betydelsen av 
kön generellt, medan flera – om än långt ifrån alla – av männen har ett mer distanse-
rat förhållande till genusfrågor, huvudsakligen förmedlat genom massmedier. De av 
männen som har funderat mest över jämställdhet har i allmänhet uppmärksammat 
dessa frågor via kvinnor i sin närhet, exempelvis döttrar eller kvinnliga bekanta.

Oavsett om jämställdhetsarbetet har fått direkt effekt eller inte, så menar dock fle-
ra av de intervjuade projektdeltagarna att det har haft indirekta positiva effekter 
på gruppens arbete i och med att de som deltog vid utbildningsinternatet har lärt 
känna varandra på ett sätt som de inte hade gjort annars. Det framhålls också som 
mycket positivt att Trafikverket och projekterande konsult har arbetat tillsammans 
med dessa frågor – ett välkommet tillskott till den utökade samverkan som man 
sedan tidigare eftersträvar.

3.2 Externt jämställdhetsarbete: jämställd produkt
Den andra delen av jämställdhetsarbetet inom Masmolänken – och den som sta-
ten i första hand avser i sin definition av jämställdhetsintegrering: som något som 
genomsyrar verksamheten och kommer allmänheten till del – har handlat om hur 
man projekterar väg så att slutprodukten blir så bra som möjligt ur jämställdhets-
synpunkt. ”En jämställd tunnel behöver inte vara rosa”, stod det i ingressen när Väg-
verkstidningen skrev om projektet i november 2009. Men hur gör man egentligen 
en jämställdhetsintegrerad arbetsplan för ett vägavsnitt?

Inom dåvarande Vägverket har det under 2000-talet producerats en rad rapporter 
och dokument som berör jämställd planering på olika sätt.12 Det har också skapats 
checklistor och exempelsamlingar för bl.a. samråd med allmänheten. Mycket ge-
nusforskning, både inom uppdragsforskningen (exempelvis VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) och vid universitet och högskolor, har också gjorts 
inom området infrastruktur och planering.13 Gemensamt för all denna kunskap är 
dock att den huvudsakligen berör mer övergripande samhällsplanering och tidigare 
planeringsstadier än vad skede arbetsplan, som Masmolänken har befunnit sig i un-
der jämställdhetsarbetets gång, egentligen omfattar. Det finns också få konkreta ex-
empel på jämställd utformning av andra anläggningar än busshållplatser, gångpas-
sager och gång- och cykelvägar. Ofta har jämställdhet blivit synonymt med trygghet 
(huvudsakligen för kollektivtrafikens resenärer, fotgängare och cyklister) och det 
är givetvis en viktig aspekt, men inte den enda. Därför behövs mer forskning om 
genuseffekter av olika utformningslösningar, men också en sammanställning och 
genomgång av befintlig forskning på detta område. 

12 Exempelvis Jämställd samhällsplanering – förslag på metod, Vägverket Publikation 2009:6; Checklista för jämställhet i  
 vägplaneringen, Vägverket Publikation 2006:116; Res jämt – ett jämställt transportsystem, Vägverket Publikation  
 2005:110, samt en rad interna dokument, utredningar och rapporter.
13 T.ex. Mats Brusman, Tora Friberg & Jane Summerton (red.), Resande, planering, makt. Arkiv förlag, 2008; Anita  
 Larsson & Anne Jalakas, Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. SNS Förlag, 2008; se även  
 Louise Eriksson & Jörgen Garvill, Ett jämställt transportsystem. En litteraturstudie. Transportforskningsenheten,  
 Umeå  universitet, 2003.
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I intervjuerna med projektdeltagarna efterfrågades bl.a. en exempelkatalog med 
bilder och beskrivningar av konkreta utformningslösningar som är goda ur jäm-
ställdhetssynpunkt. Grundliga genusanalyser av befintlig statistik samt en vidareut-
veckling av frågorna i de enkäter, trafikpaneler och kundundersökningar som redan 
görs, efterfrågades också. Det finns många studier om kvinnors och mäns resvanor, 
men de slutsatser som dras av dessa i Trafikverkets egna dokument kan ibland vara 
förhastade och förenklade. Då riskerar man att befästa en ojämställd schablonbild 
istället för att bidra till ett förändrat samhälle och ett jämställt transportsystem. En 
av projektdeltagarna sätter tydligt fingret på detta:

”Finns det någon skillnad mellan kvinnliga bilister och manliga bilister? Man 
har bara tagit ’kvinnor åker kollektivt och män åker bil’ och så stannar man 
där. Och då blir det inte alls intressant och då tror jag det är jättesvårt att få 
rätt slutsatser.”

Ett samlat grepp om jämställdhetsfrågorna och tillgänglig genusstatistik behövs 
således inom Trafikverket för att målen om ett jämställt transportsystem och en 
jämställdhetsintegrerad verksamhet ska kunna uppnås.

Relaterat till detta är också det faktum att genus- och jämställdhetskonsulter i all-
mänhet saknar ingående kunskaper om vägprojektering, på samma sätt som Tra-
fikverkets tekniska personal saknar tillräckliga kunskaper om genus och jämställd-
het för att göra en genusanalys av sitt område – och, vilket framgick av intervjuerna, 
dessutom är ovana vid att själva formulera de problem som ska lösas. I arbetet med 
jämställdhetsintegrering i Masmolänken utgjorde detta en problematik som hade 
behövt betydligt mer resurser i form av tid och pengar för att kunna hanteras än 
vad som nu var budgeterat. I efterhand kan man också se att en viss omfördelning 
av resurser/förändring av arbetets upplägg hade kunnat göras inom ramen för be-
fintlig budget, även om båda delarna – utökning och omfördelning – troligen hade 
behövts.

En sådan omprioritering hade kunnat vara att jämställdhetskonsulten kort efter 
utbildningsinternatet hade träffat varje teknikområde för sig, eller i block om ett 
par-tre närliggande teknikområden, med representanter från både Trafikverket och 
projekterande konsult, för att tillsammans identifiera tänkbara problemområden 
och diskutera möjliga strategier för att lösa dessa. Då hade projektdeltagarna redan 
från början fått konkreta uppgifter att arbeta med, inom var och ens teknikområde, 
istället för att diskussionerna enbart skulle föras vid de mer övergripande möten 
(Trafikverkets interna projektgruppsmöten samt s.k. tekniksamordningsmöten 
mellan beställare och projekterande konsult) som jämställdhetskonsulten nu del-
tog i. Visserligen erbjöd sig jämställdhetskonsulten, även i det befintliga upplägget, 
att träffa teknikområdena var för sig om man hade behov av det och hon meddelade 
att hon fanns tillgänglig som stödresurs, men ingen utnyttjade detta. Vid de utvär-
derande intervjuerna framkom dock att det var ett betydligt större steg från det att 
man upplevde svårigheter i jämställdhetsarbetet till att man faktiskt tog kontakt, 
än vad både jämställdhetskonsulten och projektledningen inledningsvis hade trott. 
Genom att formalisera stödinsatsen och göra den obligatorisk för samtliga teknik-
områden hade man dessutom kunnat utkräva ansvar av projektdeltagarna och på så 
sätt uppnå bättre resultat. Istället för att som nu diskutera frågan om jämställdhet 
ganska öppet vid varje möte, hade man istället kunnat ställa konkreta frågor om 
resultat och svårigheter inom varje teknikområde.

En annan nödvändig omprioritering, som också hade inneburit en utökad budget, 
vore att involvera samtliga projektdeltagare i jämställdhetsarbetet, inte bara ”nyck-
elpersoner” med stort inflytande över projektet i form av många arbetstimmar 
och/eller position. Det framkom både i intervjuer och i enkätsvar att jämställdhets-
arbetet hade blivit betydligt mer framgångsrikt om samtliga deltagare i projektet 
hade fått del av utbildning och diskussioner i samma omfattning. Tanken att välja 
ut ett antal nyckelpersoner, för att ha ekonomisk möjlighet att genomföra ett ut-
bildningsinternat snarare än en kurs på hemmaplan, var således en uppenbar miss. 
Däremot har själva internatformen varit så lyckosam för de resultat som jämställd-
hetsarbetet ändå har lett till att det inte är önskvärt att avstå från detta inslag, utan 
istället satsa på att vidga det så att samtliga deltagare i ett projekt kan vara med. Om 
detta vittnar såväl utvärderingsintervjuerna som skriftlig feedback i samband med 
internatet och via e-post. Trots det omak som det innebär att åka iväg till en kurs-
gård någonstans, så tycker man alltså att fördelarna – i form av gemensam isolering, 
ostörd tid och obrutet fokus på en viss fråga – överväger. Att pengar dessutom satsas 
på en trevlig inramning med middag osv. är ytterligare en markering från arbets- 
och uppdragsgivaren att frågan är viktig, vilket inte ska underskattas i samband 
med ett förändringsarbete.

Förutom fördelarna med internatet framhåller också samtliga intervjupersoner 
vikten av att även de projekterande konsulterna deltog i jämställdhetsutbildning-
en. ”Det är ju de som ska göra jobbet”, sade flera av Trafikverkets representanter 
och uttryckte att det vore orimligt om bara beställaren har tillgång till information 
som är nödvändig för ett tillfredsställande resultat när det gäller själva utförandet. 
Eftersom det var vägprojektet Masmolänken som skulle ta ett fördjupat grepp om 
jämställdhetsfrågorna var det också rimligt att projektets alla delar involverades. 
Som framgick i avsnittet om internt jämställdhetsarbete, innebar också internatet 
en fördjupning av den utökade samverkan som redan hade inletts, och ett förslag 
är därför att man fortsättningsvis lägger in ett block om jämställdhetsintegrering 
i vägprojektering vid varje sådan ”utökad samverkan”-träff. På så sätt involveras 
konsulterna, samtidigt som frågan kommer med i projekten redan från start.

Vid utbildningsinternatet diskuterades en rad olika förslag och strategier för hur 
jämställdhetsaspekter på bästa sätt skulle kunna integreras i vägprojekteringen. 
Några av dessa redovisas i en bilaga sist i denna rapport. Ett av förslagen var att 
införa jämställdhet som ett särskilt teknikområde inom projekten, på samma sätt 
som andra specialistkompetenser finns representerade. Detta diskuterades även 
i intervjuerna och de flesta stödde förslaget och menade att ända tills jämställd-
hetsfrågorna är helt integrerade i verksamheten behövs det någon som har särskilt 
ansvar för och bevakar dessa frågor. Även om jämställdhetsintegrering innebär att 
jämställdhetsaspekter beaktas i den vanliga verksamheten och av de personer som 
normalt fattar besluten, istället för att skötas på sidan om, behöver de bevakas av 
någon: om ”alla” har ansvaret är det ”ingen” som har det, menar man. Det är också 
angeläget att den som ansvarar för dessa frågor har rätt kompetens och engage-
mang: ”det måste vara någon som kan de här frågorna, och inte någon som bara har 
fått det på sitt bord”, sade en av de intervjuade projektdeltagarna. Samtidigt är det 
viktigt att personen i fråga har god insikt i projekteringsarbetet och i Trafikverkets 
verksamhet. Det föreslogs i intervjuerna också att exempelvis beteendevetarfunk-
tionen, som har funnits i en del projekt, samt barnkonsekvensanalysen, skulle kun-
na samordnas med jämställdhetsfrågorna till en och samma person, om hon eller 
han hade tillräckliga kunskaper i alla dessa frågor. En annan – och antagligen mer 
rimlig – lösning är förstås att en jämställdhetsspecialist har hand om enbart genus- 
och jämställdhetsfrågorna i en rad olika projekt.
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I Masmolänken har jämställdhetsaspekter på själva arbetsplanen och konkreta 
utformningsfrågor framför allt handlat om två saker: 1) en gångbro över Botkyr-
kaleden så att den närbelägna förskolan, och andra, inte skulle avskärmas från sin 
utflyktsskog, och 2) cykelvägens placering så nära E4/E20 som möjligt, snarare än 
långt inne i skogen, för en ökad upplevelse av trygghet. Den första frågan omhänder-
togs efter synpunkter som lämnats av en kvinna vid samrådsmötet med allmänhe-
ten, och underströk en problematik som hade uppmärksammats tidigare men inte 
tillmätts tillräckligt stor vikt. Denna fråga är inte primärt en genusfråga, snarare än 
barnfråga, men ingår i definitionen av ett jämställt transportsystem om att kvinnor 
och män ska ha samma möjlighet att påverka utformningen och att deras värde-
ringar ska tillmätas samma vikt. Den andra frågan lyftes bl.a. av jämställdhetskon-
sulten, mot bakgrund av aktuell forskning om kvinnors och mäns upplevda tillgång 
till transportsystemets olika delar vid olika tider på dygnet, och har diskuterats i 
omgångar och slutligen resulterat i en från jämställdhetssynpunkt acceptabel lös-
ning. Ytterligare en konkret åtgärd var ett brev som skickades ut efter markägar-
sammanträdet för att försöka få in synpunkter från i första hand kvinnliga markä-
gare, vilka var relativt många på pappret men inte hade medverkat vid mötet. Denna 
åtgärd ledde dock inte till att några ytterligare synpunkter kom in. Trots det magra 
resultatet var det ändå viktigt att ha genomfört denna åtgärd.

En annan lärdom från jämställdhetsarbetet inom Masmolänken gäller valet av pro-
jekt och/eller tidpunkt för insatsen, som kritiseras av flera projektdeltagare . Dels 
tycker flera att skede arbetsplan är lite för sent i processen för att något avgörande ur 
jämställdhetssynpunkt ska kunna ske, dels är i princip alla överens om att jämställd-
hetstanken borde ha funnits med från allra första början inom detta skede. Dess-
utom är några kritiska till att jämställdhetssatsningen genomförs i ett projekt där 
nästan hela vägen går i tunnel och så lite av kontaktytor finns med andra trafikslag, 
boende m.fl., dvs. sådant som det redan finns mycket forskning om och exempel på. 
Däremot tycker deltagarna överlag att Masmolänken var ett bra val för att det var 
ett lagom stort projekt – tillräckligt omfattande men ändå hanterbart. En viss kritik 
finns alltså gentemot vad som överhuvudtaget var möjligt att åstadkomma ur jäm-
ställdhetssynpunkt, givet omständigheterna. En positiv bieffekt av jämställdhets-
arbetet inom Masmolänken är dock att vissa av projektdeltagarna har tagit med sig 
de nya perspektiven och kunskaperna till helt andra projekt, i andra delar av landet, 
och därmed bidragit till en mer jämställd utformning av transportsystemet – även 
om det kanske inte har hänt så mycket i just Masmolänken. Fortsättningsvis är det 
dock angeläget att jämställdhetsaspekten finns med som en förutsättning från bör-
jan i ett projekt (eller projektskede) och gärna redan i förfrågningsunderlaget.

3.3 Kunskapsnivå och inställning till jämställdhetsarbete
När det gäller kunskapsnivå och inställning till jämställdhetsarbete så vittnar de fles-
ta av projektdeltagarna om en positiv upplevelse av ökad kunskap, vidgad förståelse 
och djupare insikt i vilken roll kön spelar i samhället och i relationer mellan män-
niskor. Vid de sonderande intervjuer som genomfördes vid jämställdhetsprojektets 
början uttrycker flertalet ett nyfiket intresse, men menar samtidigt att man saknar 
kunskap och i många fall inte alls har funderat på genus- och jämställdhetsfrågor. 
Kunskapsnivån kan således sägas ha varit låg inledningsvis och utbildningsinsat-
sen utformades därefter: först grundläggande kunskap om genus och jämställdhet, 
begrepp och definitioner, teori, politik och organisationsfrågor, innan vi kunde gå 
vidare till bransch- och Trafikverksspecifika genus- och jämställdhetsaspekter.

Utbildningsinternatet får goda recensioner och många är positiva till det forsknings- 
och teoribaserade upplägget, som några tycker sig ha saknat vid tidigare kurser om 
jämställdhet. ”Inget flum!”, skriver exempelvis en av dem i snabbenkäten direkt ef-
ter utbildningen. Gruppövningarna och diskussionerna gav också ökad kunskap om 
andra människors perspektiv och synsätt och bidrog till en vidgad förståelse, även 
om flera hade velat ha ännu mer sådant – dock inte på bekostnad av teorin. De som 
var med på internatet uttrycker att det var intressant, givande och personlighets-
utvecklande, samt att de har fått en ökad förståelse för att jämställdhetsarbete kan 
vara viktigt. Som nämndes i förra avsnittet är det dock några som hellre vill tala 
om jämlikhet än jämställdhet. Många ville också ha mer av det som konkret hade 
med jämställdhet i den externa verksamheten att göra. Eftersom de grundläggande 
genuskunskaperna saknades hos gruppen, fick detta dock i viss mån stryka på foten. 
Tanken var istället att projektdeltagarna själva – med stöd av konsulten – skulle 
formulera problem och finna lösningar på dessa, i enlighet med strategin om jäm-
ställdhetsintegrering. I efterhand kan konstateras att detta inte fungerade och att 
man borde ha gjort annorlunda.

Vid de utvärderande intervjuerna ställdes frågan om hur man uppfattade inställ-
ningen inom projektgruppen till jämställdhetssatsningen inledningsvis och om det-
ta senare har förändrats i någon riktning. Generellt så tycker deltagarna sig ha sett 
en förändring mot en mer positiv attityd i gruppen, från att ha varit relativt likgiltig 

– i något fall artigt intresserad och i något fall besvärad – till att anse att jämställd-
het är viktigt. Svårigheterna att uppnå konkreta resultat i det rena planarbetet har 
dock lett till viss frustration och uppgivenhet inom ramen för vägprojektet Mas-
molänken, men den generella uppfattningen är ändå att jämställdhetsintegrering av 
Trafikverket är viktigt – om inte annat så av demokratiska skäl: beslut om detta har 
fattats av Sveriges Riksdag och därför ska det också genomföras.

I skriftliga enkäter (via e-post) har ytterligare kommentarer angående kunskaps-
nivå och inställning till jämställdhetsarbete inkommit. En viktig aspekt som fram-
kommer både där, i intervjuer och vid observationer som gjorts av konsulten, är 
att flera projektdeltagare efter att ha deltagit i utbildningsinternatet betraktar sig 
som ambassadörer för jämställdhetsfrågor på sina respektive arbetsplatser. Detta är 
kanske särskilt tydligt bland konsulterna, där flera ser det som ett stort privilegium 
att ha fått gå denna utbildning. Man har tagit med sig gruppövningar från internatet 
att diskutera på sina respektive kontor, man har argumenterat för mer jämställda 
utformningslösningar i andra projekt och man har spridit kunskapen bland sina 
kollegor om att all statlig verksamhet är ålagd att arbeta med jämställdhetsintegre-
ring. På så sätt har projektdeltagarna väckt ett intresse för jämställdhetsfrågorna 
hos leverantörer till Trafikverket och andra myndigheter, vilket är ett värdefullt bi-
resultat av satsningen inom Masmolänken. Detta motsvarar också en av de förhopp-
ningar som fanns inledningsvis med jämställdhetsprojektet.

E-postenkäten skickades ut till samtliga konsulter som arbetar med Masmolänken 
samt till hela Trafikverkets projektgrupp för Södertörnsleden, dvs. en betydligt 
vidare krets än de 18 som deltog i utbildningen. Några svar har därför inkommit 
från personer som inte deltog i internatet, utan bara har tagit del av diskussioner på 
möten, minnesanteckningar från internatet, PowerPoint-bilder – och när det gäl-
ler Södertörnsledens projektgrupp på Trafikverket även repetitionskursen. Flera 
intresserade och engagerade svar har inkommit från denna vidare krets, men också 
någon enstaka starkt raljerande kommentar. Motstånd av olika slag förekommer i
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allt förändrings- och jämställdhetsarbete,14 men det är tänkbart att med en inklu-
dering av samtliga projektdeltagare i jämställdhetsutbildningen hade motståndet i 
just det här fallet kanske kunnat minskas. Det är i alla fall en lärdom att ta med sig 
i Trafikverkets fortsatta jämställdhetsarbete: alla måste känna sig delaktiga för att 
resultatet ska bli bra!

Bland e-postsvaren finns också flera kommentarer om det svåra i jämställdhetsar-
bete, både i att lära sig tänka nytt och agera annorlunda, och i de identitets- och 
existensfrågor som kan uppstå. Avslutningsvis följer här därför ett antal exempel-
citat som visar komplexiteten i dessa frågor, och svårigheten med att ifrågasätta 
normen:

”Känns märkligt att en så pass viktig fråga ändå kan kännas så svår att få in i 
huvudet. (…) Tycker det är bra att frågan lyfts så att medvetenheten ökar och 
det är bra att bli påmind igen.”

”Jag har alltid känt mig jämställd, men naturligtvis vet jag att kvinna och man 
inte är jämställda i världen och i Sverige. (…) Efter den här utbildningen har 
jag dock börjat fundera på om jag levt i en chimär!? Är jag förtryckt? Är det 
ingen som lyssnar på mig för att jag är kvinna? Så tyvärr måste jag säga att jag 
har blivit lite mer osäker på min roll. Förut var jag [en yrkestitel] i mitt yrke 
och tänkte inte på att jag var kvinna. Men nu har jag börjat fundera på att jag 
är kvinna också, och att det kanske är en nackdel!?”

”Jag har alltid genusglasögonen på mig, det är ett måste som kvinna i anlägg-
ningsbranschen. (…) Jag tänker mycket på att jag ska ta för mig mer, som kvin-
na har man på något sätt i ryggraden att man inte ska bråka, vara besvärlig 
eller så. Om man som kvinna är bestämd på sin sak kan man lätt kallas rabiat 
eller liknande. Så det är en balansgång att vara bestämd men på ett sätt som 
ingen kan ifrågasätta. Som kvinna måste man även vara mer påläst för att bli 
tagen på allvar.”

”Kursen har gett mig ökad insikt om genusfrågor och hur dessa uppfattas i olika 
delar av samhället. Jag är själv uppvuxen i en miljö med många kraftfulla och 
företagsamma kvinnor och har dessutom av politiska och religiösa skäl alltid 
uppfattat jämlikhet och jämställdhet som självklart. Kursen har fått mig att 
bättre förstå att så inte är fallet överallt.”

”Absolut har mina nya insikter påverkat mig. Jag var absolut en novis i detta 
så även om det mesta är självklarheter är det ändå ny (värdefull) kunskap för 
mig. Vi har diskuterat detta om genus både privat och i privata sammanhang 
på jobbet.”

4 Resultat och slutsatser
I detta avsnitt sammanfattas resultat och slutsatser av jämställdhetsarbetet inom 
Masmolänken. En av de viktigaste utgångspunkterna för jämställdhetsintegrering 
av myndigheter är det faktum att statlig verksamhet inte kan välja bort kunder, utan 
har ansvar för att se och bemöta alla, oavsett kön eller andra egenskaper. 

14 Se Anna Wahl m.fl., Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, 2001.

Arbetet med jämställdhetsintegrering – som är den överenskomna strategin för att 
uppnå ett jämställt samhälle, eller för Trafikverkets del: ett jämställt transportsys-
tem – är således ett kvalitetssäkringsarbete som syftar till att ge likvärdig service till 
alla medborgare.

Jämställdhet är i hög grad en attitydfråga – det handlar om synsätt och perspektiv 
som på demokratisk väg har beslutats ska gälla för svensk politik och myndighets-
utövning – men innebär också en problematisering av gamla vanor och arbetssätt. 
Därför måste man samtidigt jobba med båda dessa aspekter: en attitydförändring/
medvetandehöjning hos medarbetarna samtidigt som nya vanor och arbetssätt ska 
etableras. För att nå framgång i detta arbete bör jämställdhet också betraktas som 
en teknisk fråga, som något som går att lösa praktiskt, samtidigt som det är själva 
normkritiken, maktanalysen, det kvalitativa innehållet och attityderna, som är det 
allra viktigaste för att uppnå resultat i verksamheten. Därför räcker det inte heller 
att enbart fokusera mätbara aspekter av jämställdhet, vilket påpekas i en aktuell 
doktorsavhandling baserad på empiri från just Vägverket och Banverket (dvs. nuva-
rande Trafikverket).15

I Masmolänkens arbete med jämställdhetsintegrering har vissa steg tagits i denna 
riktning, även om långt större insatser hade behövts för att nå ett tillfredsställande 
resultat. Här följer en redovisning av hur målsättningar för jämställdhetsarbetet 
inom Masmolänken har uppfyllts, vilka slutsatser som kan dras av detta och vad 
som återstår att göra:

•	 Att öka kompetensen på området jämställdhetsintegrering i vägprojekt – i första 
hand inom Trafikverkets delprojektgrupp för Masmolänken, samt i viss utsträck-
ning bland övriga projektdeltagare (inom Masmolänken och Södertörnsleden).

Detta mål har uppnåtts för dem som deltog i utbildningsinternatet, men i princip 
inte för övriga. För att nå framgång krävs att samtliga i projektgruppen omfattas, 
även de som har en begränsad roll i projektet, sett till antal timmar och/eller posi-
tion. Resurser måste avsättas till detta.

•	 Att säkerställa jämställda arbetsprocesser inom det aktuella vägprojektet.

Detta mål har uppnåtts i viss omfattning, men sker gradvis så att det är svårt att 
mäta förändringen. För att det ska få stort genomslag krävs att jämställdhetsaspekt-
erna inlemmas i projektgruppens arbete från start.

•	 Att öka möjligheterna för jämställdhetsintegrering inom Trafikverket 
fortsättningsvis.

Detta har uppnåtts i viss omfattning – och kommer att göra det om erfarenheterna 
från Masmolänken omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. Det krävs att jämställd-
hetsaspekterna på ett självklart sätt förs in i handlingsplaner, handböcker, arbets-
ordningar, statistikanalyser osv. Vidare krävs fortlöpande utbildningsinsatser – till 
att börja med att även internkonsulter genomgår den datorbaserade kursen om ge-
nus och jämställdhet som hittills endast varit obligatorisk för Trafikverksanställda. 
Chefer och projektledare måste dessutom utbildas särskilt, eftersom de ansvarar 
för såväl det interna arbetssättet som den externa slutprodukten. Till dess att jäm-
ställdhetsaspekterna är fullständigt integrerade i alla delar av verksamheter och på 

15 Eva Wittbom, Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering. Företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet, 2009.
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alla nivåer – såväl inom organisationen som gentemot allmänheten – krävs också 
särskilt stöd för samt bevakning och samordning av detta arbete, i form av jäm-
ställdhetsansvariga (med erforderlig kompetens och engagemang) såväl centralt i 
organisationen som i enskilda projekt.

•	 Att utvärdera betydelsen av kompetenshöjning och förändringsarbete i riktning 
mot mer jämställda arbetsprocesser och resultat: Ett jämställt transportsystem.

Detta mål har uppnåtts i och med föreliggande rapport. Jämställdhetssatsningen 
inom Masmolänken har gett resultat i form av små steg i riktning mot ett mer jäm-
ställt transportsystem, såväl i fråga om projektgruppens interna processer som i 
slutprodukten. Kombinationen av kompetenshöjning/utbildningsinsatser och för-
ändrade arbets- och tankesätt vid vägprojekteringen är ett framgångsrecept, men 
måste genomföras i stor skala för att få genomgripande effekter.

Jämställdhetsinsatser och arbete med jämställdhetsintegrering har ibland samman-
fattats som vision (i detta fall: ett jämställt transportsystem), verksamhetsnytta (kva-
litetshöjning, verksamhets- och organisationsutveckling), vanor (i befintliga system 
för kvalitetssäkring) och verktyg (för upphandling, projektering mm).16 Detta gäller 
också för jämställdhetsinsatsen inom Masmolänken och i förlängningen hela Tra-
fikverket, även om mycket, som framgått av ovanstående, återstår att göra. Att inte 
ge upp för att man inte kommer hela vägen på en gång, utan ta nya tag och försöka 
igen och igen, har i forskning om jämställdhetsarbete konstaterats vara en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna.17 Den andra är, som redan nämnts, ledningens stöd 
och engagemang för jämställdhetsfrågan – både på högsta nivå, för att signalera 
frågans vikt och satsa resurser, och på mellanchefs-/projektledarnivå, för att imple-
mentera förändringsarbetet i den dagliga verksamheten. Trafikverket är på god väg 
med båda dessa aspekter.

16 Anförande av Anne-Marie Morhed vid Program Jämis konferens Verktyg för jämställdhetsintegrering, Stockholm  
 2010-06-15.
17 Anna Wahl m.fl., Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, 2001.

5 Förslag för fortsättningen
Här följer ett antal konkreta förslag på hur jämställdhetsfrågor kan omhändertas 
fortsättningsvis inom Trafikverket. Dels på central nivå, för hela organisationen, 
dels inom enskilda väg- eller investeringsprojekt (erfarenheterna från Masmolän-
ken är givetvis överförbara på andra typer av projekt inom Trafikverkets verksam-
hetsområde). Inom ramen för väg-och investeringsprojekt har dessutom två särskil-
da områden fokuserats, där betydande jämställdhetsvinster kan göras med relativt 
enkla medel: upphandling respektive information och samråd.

JämStöd (Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten) har publicerat 
två handböcker med handfasta råd för jämställdhetsintegrering av myndigheter. En 
som innehåller konkreta metoder och olika steg för att göra jämställdhetsanalyser 
och åtgärdsprogram och en idé- och strategibok för chefer och jämställdhetsansva-
riga inom statlig verksamhet.18 Dessa handböcker bör användas aktivt i Trafikver-
kets jämställdhetsarbete.

Flera av projektdeltagarna inom Masmolänken uttrycker också farhågor för att er-
farenheterna från denna jämställdhetssatsning inte tas tillvara inom organisationen 
framöver. En av dem formulerar sig så här i en skriftlig kommentar:

”Jag är rädd att det finns en risk att arbetet tar slut med slutrapporten. I en 
sådan här stor organisation har vi ju nu tillfället att aktualisera ämnet jäm-
ställdhet och kunna göra något praktiskt av det. Jag föreslår att vi i Masmolän-
ken försöker återkoppla våra erfarenheter utifrån det du kommit fram till. Det 
hade varit jättebra om du t.ex. kunde komma och föreläsa vid något tillfälle när 
projektchefer eller projektledare inom Trafikverket har gemensamt möte. Då 
kanske både tänket och användningen av erfarenheterna fortsätter att ström-
ma genom verksamheten. Det kan ju öppna upp för ytterligare forskning kring 
hur vi arbetar inom organisationen. Vi måste ju fortsätta utveckla arbetet med 
jämställdhet inom Trafikverket.”

Det är positivt att dåvarande Vägverket, genom sitt 90-punktsprogram, satsade på 
ett försök med jämställdhetsintegrering av vägprojektet Masmolänken. Nu är det 
Trafikverkets sak att ta över stafettpinnen och visa att man tar uppdraget om ett 
jämställt transportsystem på allvar och genomför jämställdhetsintegrering av verk-
samheten på bred front och i praktiken.

5.1 Jämställdhetsintegrering av hela Trafikverket
Följande åtgärder föreslås för att jämställdhetsintegrera Trafikverkets verksamhet 
och organisation. Några av dem har påbörjats, men behöver utvecklas, medan andra 
är nya för Trafikverket. Förslagen kommenteras också kortfattat (i kursivering).

•	 Tag fram en genomarbetad och konkret handlingsplan för jämställdhetsintegre-
ringen, med mål och mått – Vad? Hur? När? Vem?

18 SOU 2007:15 JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering samt Jämställd medborgarservice. Goda råd  
 om jämställdhetsintegrering. En idébok för chefer och strateger.
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Detta är till viss del redan uppfyllt i fördjupningsdokumentet till dåvarande Väg-
verkets strategiska plan 2008-2017,19men behöver utvecklas till att bl.a. tydligare 
omfatta jämställdhetsaspekter i projektering.

•	 Tillsätt en eller flera jämställdhetsansvariga på central nivå för strategisk över-
blick och samordning, samt som kompetensresurs för hela organisationen.

Detta saknas och bör införas för att jämställdhetsintegreringen ska kunna genom-
föras framgångsrikt och målet om ett jämställt transportsystem uppnås. Hittills 
har många rapporter skrivits och flera jämställdhetssatsningar och försök genom-
förts inom olika delar av dåvarande Vägverket, men det saknas helhetsgrepp och 
erfarenhetsöverföring, varför man varje gång tvingas starta på ruta ett.

•	 Genomför kontinuerlig jämställdhetsutbildning och diskussionsforum för 
samtlig personal (inklusive internkonsulter), med särskilt fokus på projektle-
dare och chefer.

Idag finns viss utbildning för chefer och alla anställda ska ha genomgått den da-
torledda kursen om genus och jämställdhet. Detta räcker dock inte, utan en fortlö-
pande utbildning behövs och framför allt tillfälle till diskussion och övning. Jäm-
ställdhetsintegrering handlar i hög grad om att tillägna sig ett synsätt som ska 
genomsyra verksamheten och då är det centralt att medarbetarna får tillfälle att 
diskutera detta synsätt – och hur det eventuellt skiljer sig från deras privata upp-
fattningar. Det behövs också övning i hur man kan applicera detta på sitt dagliga 
arbete. Utbildning, diskussion och övning i jämställdhetsfrågor måste också om-
fatta internkonsulterna, som står för en stor del av verksamheten och därigenom 
företräder myndigheten (i Masmolänken exempelvis som delprojektledare).

•	 Jämställdhetsintegrera de interna arbetsprocesserna: hur möten genomförs, 
hur kallelser och dagordningar utformas, vem som skriver minnesanteckning-
ar/protokoll. Inför ”rundor” så att alla har möjlighet att komma till tals, var 
uppmärksam på och hjälps åt att bryta härskartekniker, se till att argumenten/
frågorna är i fokus snarare än röstläget, värna om en icke-diskriminerande och 
icke-könsstereotyp arbetskultur, underlätta för både kvinnor och män att kom-
binera föräldraskap och karriär.

Mycket av detta handlar om ”vanligt hyfs”, och överlag har Trafikverket ett mycket 
gott arbetsklimat, men i Masmolänken visade det sig viktigt att skapa en medve-
tenhet hos projektledare/mötesordförande kring hur detta också kan ha med kön 
att göra. Därför måste det interna jämställdhetsarbetet på en vardaglig, praktisk 
nivå integreras än mer.

•	 Jämställdhetsintegrera all extern verksamhet.

Detta behöver samordnas, systematiseras och genomföras på bred front. Betrakta 
jämställdhet som en teknisk fråga och utnyttja befintliga system för ledning, kva-
litetssäkring och verksamhetsutveckling. Trafikverket kan exempelvis dra lärdom 
av det framgångsrika arbetet med miljöfrågor inom ramen för dåvarande Vägver-
kets ISO-certifiering år 2007.20 

19 Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017, Vägverket Ledningsdokument 2007:60
20 Se t.ex. publikationen Hållbarhetsredovisning 2008. Vägverket Publikation 2009:12

5.2 Jämställdhetsintegrering i vägprojekt/investeringsprojekt
Följande åtgärder föreslås för att jämställdhetsintegrera vägprojekt och andra in-
vesteringsprojekt inom Trafikverket. Kommentarer anges i kursivering.

•	 Tillsätt om möjligt könsbalanserade projektgrupper (numerär jämställdhet 
60/40).

•	 Se till att ha en tydlig och kommunicerad roll- och ansvarsfördelning inom pro-
jektgrupperna för att undvika könsstereotypa mönster.

•	 Tillsätt en jämställdhetsspecialist/jämställdhet som ett eget teknikområde i 
varje projekt.

•	 Ha med jämställdhetsintegrering som en självklar del i ”utökad samverkan”.

•	 Trafikverket bör på central nivå ta fram en handbok med exempelkatalog inom 
jämställdhetsområdet: checklista, frågor, problem och möjligheter, bilder, tek-
niklösningar. Denna bör användas aktivt i alla projekt.

Här bör goda exempel från alla tidigare jämställdhetsinsatser samlas, tillsammans 
med nya lösningar framtagna i samarbete mellan forskare, tekniker, genusexper-
ter. Det bör också finnas möjlighet för samtliga medarbetare att lägga in förslag 
och exempel på goda lösningar i en idébank.

•	 Värna om ”hela resan”-perspektivet, utifrån en gedigen kunskapsbas: baserat 
på kundundersökningar, könsuppdelad statistik samt forskning om resmönster 
och resvanor.

•	 Tänk jämställdhet utifrån ett ”hela projektet”-perspektiv: från förstudie till 
drift och användning.

Är kvinnor och män lika möjliga aktörer i alla dessa skeden eller finns det en under-
förstådd manlig norm? (I driftsskedet t.ex: finns det tillgång till hygienutrymmen 
som fungerar även för menstruerande kvinnor? Är arbetskläder och utrustning 
anpassade för olika kroppsstorlekar? Eller under projekteringen t.ex: är kvinnor 
och män lika möjliga som deltagare och synpunktslämnare vid samrådsmöten – 
utifrån aspekter som tid, plats, annonsering, tilltal? Osv.)

5.3 Upphandling
Enligt EU bör all offentlig upphandling beakta sociala hänsyn, inklusive jämställd-
het. Detta har vi hittills varit dåliga på i Sverige. Som stor beställare av varor och 
tjänster har Trafikverket makt och möjlighet att ställa krav på sina leverantörer. På 
detta sätt bidrar myndigheten ytterligare till ett jämställt transportsystem och ett 
jämställt samhälle.

Program Jämi (Jämställdhetsintegrering i staten, 2008-2010) arbetar för närva-
rande med att ta fram genus- och jämställdhetsmedvetna formuleringar som kan 
användas vid upphandling. Dessa kommer att publiceras på kunskapsportalen 
www.jamstall.nu under hösten 2010. Använd dem och för in dem i de ordinarie fö-
reskrifterna för upphandling, samt i exempelkatalogen/idébanken för jämställda 
lösningar. Här är några punkter som presenterades vid Jämis konferens Verktyg för 
jämställdhetsintegrering i juni 2010:
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•	 Jämställdhetsmedvetandet bör finnas med genom hela upphandlings-processen:

 › Beslut om upphandling (granska befintliga leverantörer med avseende på 
jämställdhet),

 › Förberedelse av förfrågningsunderlag ( jämställdhetsmedvetna formulering-
ar, frågor och krav),

 › Annonsering,

 › Anbudsutvärdering (granska svaren – verkar det finnas substans i dem?),

 › Avtalsformulering/kontraktsskrivning

 › Avslutning.

•	 Exempel på krav/frågor att ställa på/till leverantörer/anbudsgivare är:

 › Att företaget har en jämställdhetspolicy (som också ska ha ett visst djup, ac-
ceptera inte enbart ett ”ja”),

 › Vilka metoder man använder för att säkerställa jämställdhet,

 › Huruvida och på vilket sätt man uppfyller rådande jämställdhetslagstiftning,

 › Vilken kunskap som finns om genus- och jämställdhetsaspekter inom det ak-
tuella området,

 › Genus- och jämställdhetsaspekter i relation till de utförande konsulterna (re-
presentation, erfarenhet, metoder, kunskaper, utförande),

 › Hur man tänker sig att utföra tjänsten.

•	 Krav på beaktande av genus- och jämställdhetsaspekter måste givetvis vara re-
levant i förhållande till det som ska levereras. Krav på intern jämställdhet är 
dock alltid möjliga att ställa.

•	 Krav/frågor i förfrågningsunderlaget måste alltid vara tydliga och klara så att 
de säkert går att besvara och därmed blir omhändertagna (och inte riskerar att 
behöva strykas).

•	 ”Bör”-krav och kontraktsvillkor är oftast – men inte alltid – bättre verktyg för att 
komma åt jämställdhetsaspekter än ”skall”-krav.

5.4 Information och samråd
Inom dåvarande Vägverket har redan en del försök gjorts med alternativa former 
för samråd, som är tänkta att fungera bättre ur jämställdhetssynpunkt. Det pågår 
också forskning inom detta område. Använd denna kunskap och för in den i de ordi-
narie föreskrifterna för samråd, samt i exempelkatalogen/idébanken för jämställda 
lösningar. Här är några erfarenheter som har diskuterats inom Masmolänken:

•	 Se till att ha ett vänligt, pedagogiskt, inkluderande tilltal (särskilt viktigt för 
ordföranden!).

•	 Fördela justeringsuppdrag och liknande till både män och kvinnor: fråga gärna 
i första hand kvinnor i publiken.

•	 Om enbart män kommer på t.ex. ett markägarsammanträde, skicka ut brev till 
de kvinnliga markägarna och be om deras synpunkter specifikt.

•	 Var noga med hur vi besvarar (på plats) och inkluderar (i projektet/arbetspla-
nen) kvinnors respektive mäns synpunkter.

•	 Möjliggör för föräldrar att ha med sig barn på mötet: t.ex. genom att ordna barn-
passning, lekhörna, filmvisning.

•	 Pröva alternativa tider/platser för samråd (t.ex. lördagseftermiddag).

•	 Tänk på att formulera inkluderande inbjudningar/annonser/
informationsmaterial.

•	 Pröva alternativa annonseringskanaler (t.ex. busshållplats, portuppgång, vård-
central/BVC, köpcentrum).



24 25

Referenser
Vägverkets publikationer

90 punkter för effektivare väginvesteringar, Verksamhetsområde VÄG, Vägverket 
2009.

Checklista för jämställdhet i vägplaneringen, Vägverket Publikation 2006:116.

Fördjupningsdokument Jämställdhet 2008-2017, Vägverket Ledningsdokument 
2007:60.

Hållbarhetsredovisning 2008, Vägverket Publikation 2009:12.

Jämställd samhällsplanering – förslag på metod, Vägverket Publikation 2009:6.

Res jämt – ett jämställt transportsystem, Vägverket Publikation 2005:110.

Statliga utredningar och propostitioner

Prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Prop. 2005/06:155, Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i 
jämställdhetspolitiken.

Prop. 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter.

SOU 2007:15 Jämställd medborgarservice. Goda råd om jämställdhetsintegrering. 
En idébok för chefer och strateger.

SOU 2007:15 JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering.

SOU 2007:15 Stöd för framtiden: Om förutsättningar för jämställdhetsintegrering.

Forskning och övrig litteratur

Andersson, Susanne, Eva Amundsdotter & Marita Svensson, Mellanchefen en makt-
potential. Fiber Optic Valley, 2009.

Brusman, Mats, Tora Friberg & Jane Summerton (red.), Resande, planering, makt. 
Arkiv förlag, 2008.

Eriksson, Louise & Jörgen Garvill, Ett jämställt transportsystem. En litteraturstudie. 
Transportforskningsenheten, Umeå universitet, 2003.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheters verksamhet. Jämi Rapport 2/09, 
Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet 2009.

Larsson, Anita & Anne Jalakas, Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genus-
perspektiv. SNS Förlag, 2008

Anna Wahl m.fl., Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Studentlitteratur, 
2001.

Wahl, Anna & Charlotte Holgersson, Det ordnar sig alltid. Arbetsbok kring frågor 
om organisation och kön. Studentlitteratur, 2004.

Wittbom, Eva, Att spränga normer – om målstyrningsprocesser för jämställdhetsin-
tegrering. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, 2009.

Webbplatser

www.jamstall.nu

www.trafikverket.se/sodertornsleden



26 27

Bilaga 1. Ur minnesanteckningar från utbild-
ningsinternatet
Här följer ett utdrag ur minnesanteckningarna från utbildningsinternatets andra 
dag, den 26 november 2009, där projektdeltagarna i grupper själva hade börjat ana-
lysera sitt arbete och diskutera förslag på hur man skulle kunna arbeta mer jäm-
ställt. Anteckningarna avser den redovisning i storgrupp, med diskussion, som se-
dan följde och visar på den potential som finns hos medarbetarna att själva förändra 
och förbättra sitt arbete mot en mer jämställd verksamhet:

Hur arbetar vi idag och hur kan det bli bättre framöver?

Vägverkets21 specialistgrupp

I specialistrollen ska vi säkerställa att de krav vi har på oss blir uppfyllda. Vi måste 
fråga rätt saker och följa upp att vi får det som vi förväntar oss. En del av rätt kvalitet 
är jämställdhetsperspektivet är omhändertaget.

För att kunna omhänderta jämställdhetsperspektivet på ett kvalitetssäkrat sätt 
måste en ny specialistroll skapas med fokus på just detta. Jämställdhet är självfallet 
även ett ansvar för oss alla.

Ett första steg är att man skapar en sådan specialistroll inom Vägverket men det är 
även önskvärt om konsulterna kan matcha Vägverkets organisation och att de också 
arbetar med dessa frågor. Också viktigt att man har samma arbetssätt i alla projekt.

”Vi specialister kan inte jämställdhetshantverket, vi kan andra hantverk men inte 
detta”

Vägverket har frivilliga eldsjälar men inte någon särskilt utpekad mot jämställdhet.

Tyréns med underkonsulter

Tyréns vill se i förfrågan ett krav på hur konsulterna ska hantera detta med jäm-
ställdhet. Det är Vägverket som ställer kraven.

Hur ser branschen ut? Inom tekniska system är det en överrepresentation av män 
och det är svårt att rekrytera kvinnor. Inom andra branscher kan det vara på annat 
sätt.

Man måste kanske sänka kraven (på antal års erfarenhet, t ex) i förfrågningsunder-
laget för att få in tjejer på ledande poster i ett inledningsskede. Man kan också tillåta 
biträdande ansvariga med lägre ställda krav. Detta diskuterades vidare: ”Vi ska inte 
sänka kraven, bara ändra fokus för vad vi kräver”.

En reflektion angående GC-porten vid Myrstuguberget – vilka faktorer styr? Vad är 
viktigast barnen eller älgarna (angående den dyra ekodukten)?

21 Beteckningen ”Vägverket” avser nuvarande Trafikverket.

Om man avsätter pengar för trygghet och jämställdhet redan i kalkylerna kan det 
vara lättare att hitta pengar för detta i ett senare skede. Det är svårt att fajtas för 
dessa åtgärder i ett senare skede.

Vem är det som blir projektledare? Vilka parametrar ska man styra efter? Vägverket 
står för något centralt men det är inte alltid så att projektledaren styr efter detta 
sedan. Vägverket har mycket att arbeta med inom sin egen organisation.

Konsulterna behöver förbättra sitt sätt att skriva CV med avseende på vilka faktorer 
som lyfts fram.

Vägverkets projektledargrupp

Vi gör mycket bra redan idag – det är en skapligt jämställd (antal huvuden och även 
ansvarsmässigt) organisation (både inom verket och inom projektet). Vi är också 
hyfsat duktiga på att låta alla komma till tals på våra möten där vi ofta tar ett varv 
runt bordet. Mycket av det som vi gör bra är dock mest en slump, vi arbetar i vil-
ket fall inte aktivt med jämställdhet. Många beslut har fattats utan aktivt jämställd-
hetsperspektiv (ett undantag är dock samråden där vi hade det under planeringen 

– kanske sämre under genomförandet).

Mycket kan förbättras. Vi upplever till exempel ibland att det är den som pratar 
högst eller har en mycket stark vilja som får sin vilja igenom. Ett sätt för att för-
bättra beslutsfattandet (bl.a. ur ett jämställdhetsperspektiv) är att:

•	 ha lika många män som kvinnor (och gärna med samma inflytande) som med-
verkar i besluten eller bereder beslutsunderlaget,

•	 ha bättre fokus på sakargumenten och inte på hur de framförs

•	 eftersträva skriftligt beslutsunderlag i stället för muntligt

•	 dokumentera hur beslutet togs

•	 ha fokus på jämställdhetsperspektivet under beslutsprocessen

•	 ta fram bra metoder för hur beslut ska tas (som är jämställdhetsanpassade)

I framtiden bör vi genomföra mötena med bättre fokus på jämställdhet. Ordföran-
den måste vara duktig på att fördela ordet till alla. Gärna ”varvet runt”. Det ska vara 
tydligt i kallelsen vad mötet ska behandla så att alla vet om de ska prioritera och 
förbereda sig på vilken roll de ska ha på mötet. Ordföranden måste vara duktig på 
att fördela uppgifter på både män och kvinnor – båda könen ska uppmärksammas 
på samma villkor.

För att man ska ge möjlighet att båda könen att komma till tals och känna sig trygga 
i sina åsikter är det viktigt med tydliga roll- och ansvarsbeskrivningar. Detta kunde 
ha varit tydligare i Masmolänken i Vägverkets organisation.

Detta med ”stand-by” diskuterades också. Är det så att det ofta är mansdominerade 
teknikområden som har möjlighet att konsultstöd? Nä, det trodde inte mötet. 
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Bilaga 2. Ekonomisk sammanställning
Jämställdhetsintegrering pilotprojekt Masmolänken

Pilotprojektet har genomförts under ca 8 månader under 2009 och 2010. De perso-
ner som lagt ned tid i projektet är Trafikverkets projektledning, Trafikverkets pro-
jektgrupp, projektets jämställdhetsexpert samt projekterande konsulter hos Tyréns. 
För jämställdhetsexperten och Tyréns redovisas nedan de timmar som konsulterna 
fakturerat avseende jämställdhetsintegreringen i Masmolänken. För Trafikverkets 
projektledning och projektgrupp har tidsåtgången uppskattats. 

Konsulttimmar jämställdhetsexpert: 225 h
Konsulttimmar Tyréns: 95 h
Interna timmar Trafikverkets projektledning: ca 120 h
Interna timmar Trafikverkets projektgrupp: ca 100 h
Kostnad hotell och konferenslokal (utbildningsinternat): 26 000 kr

Total upparbetad kostnad: ca 355 000 kr. 
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