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ABSTRACT 

Sundberg, J. 2017. Jämställdhet och miljömässigt hållbar utveckling: En studie av 

trafikplaneringen i Uppsala kommun. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala 

universitet.   

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Uppsala kommun arbetar med jämställdhet och miljömässigt 

hållbar utveckling inom trafikplaneringen. Tyngd har legat vid hur begreppen uppfattas, prioriteras och 

implementeras. För att svara på syftet har fem planeringsdokument analyserats och en gruppintervju har utförts 

med trafikplanerare på Uppsala kommun. Resultaten visar att den miljömässiga hållbarheten ges mer plats i 

trafikplaneringen. Delvis på grund av miljöfrågans tyngd, men även på grund av att mer resurser och kunskap finns 

kring denna fråga. Inom aspekten miljömässig hållbarhet arbetar kommunen mycket med att försvåra 

bilanvändning och uppmuntra till hållbara transportsätt. Jämställdhet ges väldigt lite plats inom trafikplaneringen 

men hos trafikplanerarna framkommer under intervjun en medvetenhet angående vad som brukar räknas som 

jämställdhetssatsningar. Tydligt framträdande är också hur trafikplanerarna har en uppfattning om att arbete med 

miljömässigt hållbara transporter, i längden leder till att jämställdhet gynnas. Det finns ingen ovilja mot att arbeta 

med jämställdhet men resurser och kunskap saknas. Generellt framträder att det ofta krävs att en samhällelig vinst 

kan göras, för att direktiv ska implementeras.  

 

Keywords: jämställdhet, miljömässigt hållbar utveckling, trafik, trafikplanering, implementering.  

 

Handledare: Cecilia Fåhraeus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

 

INLEDNING  4 

1.1 Syfte och frågeställning    4 

1.2 Disposition    5 

 

2. BAKGRUND    5 

2.1 Miljömässig hållbarhet i Uppsala kommun    5 

2.2 CEMR-deklarationen    6 

 

3. METOD    6 

3.1 Kvalitativ metod    6 

3.2 En semistrukturerad intervju    7 

3.3 Att intervjua en grupp    7 

3.4 Urval intervjupersoner    8 

3.5 Dokumentanalys    9 

3.6 Val av kommun   10 

 

4. TEORI   10 

4.1 Jämställdhet inom planering och trafik   10 

4.2 Miljömässig hållbarhet inom planering och trafik   13 

4.3 Jämställdhet och miljömässig hållbarhet – relation och prioritering   15 

4.4 Implementering av mål och direktiv   17 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS   18 

5.1 Uppfattningar av jämställdhet inom trafikplaneringen   18 

5.2 Uppfattningar av miljömässig hållbarhet inom trafikplaneringen   22 

5.3 Relation och prioriteringar av begrepp inom trafikplaneringen    24 

5.4 Implementering av direktiv inom trafikplaneringen    26 

 

6. AVSLUTANDE DISKUSSION   28 

 

REFERENSLISTA   30 

 

BILAGA 1   34 

 

BILAGA 2   35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. INLEDNING 

 

1987 utarbetades den så kallade Brundtlandrapporrten där begreppet hållbar utveckling 

användes för första gången (Nationalencyklopedin, 2016c). Sedan dess har ett internationellt 

arbete med klimatfrågor pågått och de nationer som är medlemmar av COP, Conference of the 

Parties, sammanträder varje år i syfte att minska den mänskliga påverkan på klimatet 

(UNFCCC, 2016). I Sverige nationellt ligger klimatfrågan högt på agendan och där har 

kommunerna en viktig roll (Miljömål, 2016). Detta gäller även i Uppsala där kommunen sedan 

februari 2014 arbetar efter dokumentet Miljö- och klimatprogram 2014-2023, som beskriver 

hur Uppsala kommun ska arbeta med miljömässigt hållbar utveckling (Uppsala kommun, 

2015a).  

Likt frågan om miljön och klimatet har även frågan om jämställdhet hamnat på den 

politiska agendan globalt. Bland annat skapades i juli 2010 UN Women som är FN:s enhet för 

jämställdhet (UN Women, 2016). Arbetet med jämställdhet är av vikt även på nationell nivå 

och Sverige har nu världens första feministiska regering, vilket innebär att 

jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla delar av arbetet (Regeringen, 2016a). 

Kommuner har, likt i fallet med miljömässig hållbarhet, en viktig roll för jämställdhetsarbetet. 

I mars 2015 skrev Uppsala kommun på Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen, och har sedan dess förbundit 

sig att arbeta aktivt med de 30 artiklar gällande jämställdhet som deklarationen innehåller 

(Uppsala kommun, 2015b; SKL, 2009).  

Inför studien var jag intresserad av att studera både jämställdhet och miljömässigt hållbar 

utveckling samt vilket utrymme dessa båda aspekter ges och hur de kan fungera i förhållande 

till varandra. Då de två styrdokumenten CEMR-deklarationen och Miljö- och klimatprogram 

2014-2023 båda innehåller information om hur Uppsala kommun ska arbeta inom 

trafikplaneringen fann jag det av intresse att studera just trafik och rörlighet i Uppsala kommun 

i relation till miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt Uppsala kommun arbetar med miljömässigt hållbar 

utveckling och jämställdhet inom trafikplaneringen. För att kunna besvara syftet ställdes 

följande frågeställningar;  

 

 Hur ser trafikplanerare i Uppsala kommun på begreppen jämställdhet och miljömässigt 

hållbar utveckling? 

 Finns det en skillnad i värdering och prioritering gällande begreppen jämställdhet och 

miljömässig hållbarhet inom trafikplaneringen i Uppsala kommun och vad beror i så 

fall denna skillnad på?  

 Vilket utrymme ges de båda begreppen i trafikplaneringen i Uppsala kommun och vad 

är orsakerna bakom det?  
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1.2 Disposition 

Efter denna inledande del följer en bakgrundsdel där de båda styrdokumenten CEMR-

deklarationen och Miljö- och klimatprogram 2014-2023 presenteras. I den efterföljande 

metoddelen förklaras de metoder som har använts för att kunna besvara frågeställningarna. I 

teoridelen presenteras därefter litteratur och tidigare forskning kring ämnet och fungerar senare 

som utgångspunkt för studiens analys. Efter teoridelen presenteras och analyseras de resultat 

som samlats in, både från den genomförda gruppintervjun och från den textanalys som utförts. 

I uppsatsens avslutande del diskuteras resultat och analys, och studiens frågeställningar får svar.  

 

2. BAKGRUND 

 
I detta kapitel presenteras två av Uppsala kommuns styrdokument; CEMR-deklarationen och 

Miljö- och klimatprogram 2014-2023, samt de delar av dessa dokument som rör trafik och 

transport och därför är av relevans för studien. 

 

2.1 Miljömässig hållbarhet i Uppsala kommun  

Det finns olika riktlinjer och styrdokument innehållande miljöbestämmelser som Uppsala 

kommun ska följa i planeringen. Ett av dessa är Miljö- och klimatprogram 2014-2023 som 

kommunen själva tagit fram i syfte att fungera som en plattform för att kunna uppnå 

kommunens långsiktiga mål gällande miljö och klimat. Dessutom vill man med hjälp av 

programmet visa på vilken riktning och bredd kommunen har i arbetet med klimat och miljö 

(Uppsala kommun, 2015a).  

I programmet beskrivs kommunens långsiktiga mål där Uppsala kommun ska vara 

fossilfritt år 2030 och klimatpositivt år 2050. År 2030 ska alltså utsläppen av växthusgaser från 

transporter i Uppsala kommun vara nära noll (Ibid.). I programmet beskrivs åtta etappmål 

gällande miljö och klimat som ska fungera som en drivkraft för en snabb utveckling till ett 

hållbart samhälle i allmänhet och de övergripande miljö- och klimatmålen i synnerhet (Ibid., 

s. 3). 

Två av dessa etappmål är, i avseende på trafik, av intresse för denna uppsats. Etappmål 3 

handlar om att de fordon kommunen förvaltar ska vara fossilbränslefria år 2020 och att 

upphandlade transporter senast år 2023 ska vara fossilbränslefria eller klimatneutrala. Som 

ansvariga för målet på samhällsnivå står gatu- och samhällsmiljönämnden, under vilken de 

intervjuade i denna studie arbetar. I etappmål 7 beskrivs hur man ämnar öka det hållbara 

byggandet. Inom denna kategori ingår hållbara transporter och resor. Som ansvarig för etappmål 

7 står bland annat gatu- och samhällsmiljönämnden (Uppsala kommun, 2015a). 

Ett av miljö- och klimatprogrammets tre prioriterade sektorer är transport där man genom 

att arbeta med samverkan, göra miljömedvetna val, främja ny teknik samt arbeta systematiskt 

och följa upp arbetet ämnar nå målen om ett hållbart samhälle. Som ett led i att uppnå hållbara 

transporter arbetar man bland annat med bilpoolsystem, elektrifiering av transporter, samt att 

resenärerna ska kunna göra miljömedvetna val (Ibid.).  
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2.2 CEMR-deklarationen  
I februari 2015 beslutade kommunstyrelsen att Uppsala kommun skulle skriva under Den 

europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 

(Uppsala kommun, 2015b). Kommunen undertecknade deklarationen i slutet av mars samma 

år och är nu en av de 101 kommuner och 18 landsting i Sverige som skrivit under denna 

(Observatory, 2016). Deklarationen har utarbetats av CEMR, Council of European 

Municipalities and Regions, vars medlemmar är kommuner och regioner i hela Europa (SKL, 

2009, s. 3). Tanken är att arbete sker på lokala och regionala nivåer för att kunna ge effekt i det 

större perspektivet. Vidare i uppsatsen benämns deklarationen främst som CEMR-

deklarationen.  

Deklarationen innehåller 30 artiklar som undertecknaren ska arbeta med. En av dessa, 

artikel 26, är av särskild relevans för denna studie då den handlar om rörlighet och transport. I 

denna går att läsa att undertecknaren är medveten om att rörlighet och tillgång till 

transportmedel är nödvändiga förutsättningar för att kvinnor och män ska kunna utöva många 

av sina rättigheter, uppgifter och aktiviteter, till exempel tillgång till arbete, utbildning, kultur 

och nödvändig service (SKL, 2009, s. 26). Vidare i artikeln talas om hur den hållbara 

utvecklingen i en region är beroende av att den kollektivtrafik som erbjuds är effektiv och 

högkvalitativ (Ibid.). Artikeln beskriver hur kvinnor och män i relation till rörlighet och 

transport har olika användningsmönster, detta på grund av att faktorer så som arbetstider, 

inkomst och omsorgsansvar ser olika ut emellan könen. Detta får effekten att kvinnor använder 

kollektivtrafik i större utsträckning än män. I artikeln förklaras vidare hur undertecknaren 

förbinder sig att förbättra kollektivtrafiken i kommunen så att kvinnor och män kan tillgodose 

sina behov till en rimlig kostnad på samma gång som en hållbar utveckling främjas (Ibid., s. 

27). Artikel 26 i deklarationen definierar alltså hur undertecknaren, i detta fall Uppsala 

kommun, med hänsyn till jämställdhet, ska utveckla hållbara transporter (Ibid.).   

Inom Uppsala kommun har arbetet med CEMR-deklarationen inneburit att en samordnare 

tillsats, en handlingsplan har tagits fram samt att man har utsätt nyckelpersoner på alla enheter. 

Dessa nyckelpersoner ska utreda vilka av CEMR-artiklarna som är relevanta på deras enhet och 

sedan arbeta för att implementera dem (Manell, 2016). 

 

3. METOD 
 

3.1 Kvalitativ metod 

För att kunna besvara den här studiens frågeställningar valdes ett kvalitativt angreppssätt till 

undersökningen. Kvalitativa undersökningar fungerar på så sätt att de snarare analyserar hur 

människor uppfattar och tolkar en viss miljö eller verklighet än hur denna verklighet ser ut i 

faktiska siffror; det blir samspelet mellan individer och deras uppfattning om verkligheten som 

blir av intresse att studera (Bryman, 2008, s. 340-341).  

Inom kvalitativa undersökningar finns olika metoder att använda som ett sätt att söka svar 

på sina frågeställningar. Intervjuer brukar betraktas som den vanligaste av dessa metoder och 

kan ha varierande upplägg, vanligen ett ostrukturerat eller semistrukturerat upplägg (Bryman, 
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2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad 

gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna 

presenteras nedan.   

 

3.2 En semistrukturerad intervju  

Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de 

teman jag hade för avsikt att behandla under intervjuns gång (se Bilaga 1). Då intervjuguiden 

inte innehåller specifika frågor som kräver svar blir denna typ av intervju flexibel och jag hade 

möjlighet att ställa frågorna i den ordning som passar bäst (Bryman, 2008).  

Den semistrukturerade intervjun utfördes den 6 december 2016 med Anna Manell som 

arbetar som CEMR-samordnare på stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun. Intervjun 

med Manell har i studien använts som en informativ källa och behandlas inte i resultatdelen då 

den intervjuade inte arbetar som trafikplanerare. Med Manell diskuterades ämnen rörande 

Uppsala kommuns undertecknande av CEMR-deklarationen och hur kommunen, på ett 

generellt plan, arbetar med jämställdhet i olika delar av planeringen. Efter samtycke från Manell 

spelades intervjun in med hjälp av en mobiltelefon. Direkt efter intervjun transkriberades denna 

då detta gör det lättare att komma ihåg sådant som skedde runt omkring själva samtalet så som 

kroppsspråk och egna reflektioner (Magnusson & Marecek, 2015, s. 73). Trots att transkribering 

är en tidskrävande process var detta alltså att föredra.  

 

3.3 Att intervjua en grupp 

Utöver den semistrukturerade intervjun utfördes även intervjumetoden fokusgrupp. En 

fokusgrupp är en form av gruppintervju där man intervjuar flera personer samtidigt, vanligen 

gällande ett visst tema. Förutom att höra vad de deltagande svarar på olika frågor är det i en 

fokusgrupp av intresse att se samspelet mellan dessa individer (Bryman, 2008, s. 446). Alla 

deltagare i fokusgruppen arbetar på avdelningen gata park natur och kunde alltså svara på frågor 

angående trafikplanering.    

Gruppintervjun utfördes den 8 december 2016 med fyra personer på avdelningen gata park 

natur. De har alla gett sitt samtycke till att figurera med namn i denna uppsats. Deltagarna i 

fokusgruppen var Oscar Forss, Sofia Gjerstad, Sampo Hinnemo och Tove Västibacken. Sofia 

Gjerstad arbetar som strategisk utredare och de övriga tre som trafikplanerare. Hur urvalet till 

fokusgruppen gick till presenteras i nästa kapitel, 3.4.  

Enligt Gillham (2005) innehåller en gruppintervju vanligen mellan sex och tio deltagare. 

Även Bryman (2008) understryker att det är det vanligaste men säger dessutom att en 

gruppintervju oftast innehåller minst fyra personer. Den gruppintervju som genomfördes i 

denna studie hade fyra deltagare och kan alltså, enligt Bryman, klassas som en gruppintervju.  

Innan genomförandet av gruppintervjun konstruerades en intervjuguide (se Bilaga 2). 

Denna intervjuguide hade ett liknande upplägg som den för den semistrukturerade intervjun 

med ett antal frågor jag ville beröra men med gott om utrymme för att diskutera övrigt som kom 

upp under intervjuns gång, samt med utrymme för uppföljningsfrågor kring intressanta teman. 
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Efter att deltagarna i fokusgruppen gett sitt samtycke spelades samtalet in med hjälp av en 

mobiltelefon. Det finns flera fördelar med att spela in gruppintervjuer, men även sådant som 

gör det extra problematiskt. Eftersom det är flera personer som pratar och man dessutom är 

intresserad av vem som säger vad samt hur de säger det, innebär det att detta är mycket svårt 

att hålla ordning på enbart genom att anteckna och därför är inspelning att föredra (Bryman, 

2008, s. 449-450).  Gillham (2005, s. 62) anser däremot att man vid gruppintervjuer istället bör 

filma samtalet. Enligt honom är detta det enda sätt där det riktigt går att höra och förstå vem det 

är som säger vad (Ibid.). Inför denna gruppintervju spelade jag dock endast in samtalet och det 

gick bra. Transkriberingen tog tid att genomföra även efter denna intervju men det var 

hanterbart och det var inte mycket som fick utelämnas på grund av problem med att höra vad 

som sades.  

Vid intervjuer av grupper behöver hänsyn tas till vissa gruppeffekter. Dessa kan handla om 

att vissa deltagare är tystlåtna och att andra talar mycket (Bryman, 2008, s. 464). I den 

gruppintervju som utfördes som ett led i denna studie gick dessa tendenser att se. Dock kom 

alla deltagare till tals och, så gott jag kunde se, kunde uttrycka sin mening. En annan 

problematik gällande gruppeffekter som kan uppstå vid denna typ av intervjuer är att deltagarna 

ger uttryck för de åsikter de tror förväntas av dem (Ibid.) Då inga större skillnader i åsikt 

framkom bland deltagarna i fokusgruppen skulle detta kunna tolkas som om de sa vad de ansåg 

vara förväntat av dem. Eftersom ingen individuell intervju utfördes med någon trafikplanerare 

finns det i detta fall inget jämförelsematerial och är därför svårt att veta hur mycket 

gruppeffekter som påverkade deltagarna.   

 

3.4 Urval intervjupersoner 

Eftersom Uppsala kommun så pass nyligen undertecknade CEMR-deklarationen fann jag det 

intressant att prata med någon som arbetade med de frågorna. Genom att kontakta personer på 

kommunen med mer övergripande ansvar fick jag namnet till CEMR-samordnaren av dem. 

Detta sätt att få kontakt med den man är intresserad av att intervjua kan kallas ett målinriktat 

urval och valdes då jag var intresserad att komma i kontakt med just den person som kunde 

svara på de frågor jag hade kring ämnet (Bryman, 2008, s. 434). Eftersom jag kom i kontakt 

med CEMR-samordnaren först efter att ha kontaktat andra individer som rekommenderade 

henne kan detta sätt att hitta intervjupersoner även kallas ett snöbollsurval (Ibid.).  

Vad gäller gruppintervjun var sättet att kontakta dessa även det ett målinriktat urval. Då 

min tanke var att intervjua trafikplanerare för att se deras syn på jämställdhet och miljö inom 

trafikplanering var det en självklarhet att kontakta dem. Flera personer på avdelningen 

kontaktades och på grund av bekvämlighets- och tidsskäl valdes intervjutypen gruppintervju. I 

detta fall var gruppmedlemmarna en form av naturlig grupp. En naturlig grupp är en grupp där 

deltagarna sedan innan känner varandra, till exempel är kollegor (Bryman, 2008, s. 456). Det 

finns olika åsikter gällande vad som är att föredra, individer som redan känner varandra eller 

de som inte gör det (Ibid.). Att välja en naturlig grupp var något som Kitzinger (1994, s. 105) 

föredrog i sin forskning eftersom detta, enligt henne, leder till att deltagarna troligen diskuterar 

ämnet på ett naturligare sätt om de redan känner varandra (Ibid.). Eftersom intervjun i detta fall 
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rörde vad trafikplanerare i Uppsala kommun har för uppfattningar om jämställdhet och miljö i 

trafikplanering var det faktum att de intervjuade kände varandra på grund av att de alla arbetar 

med trafikplanering, inte något som jag ansåg negativt.  

 

3.5 Dokumentanalys 

Inom samhällsvetenskapliga studier finns ett intresse av att analysera texter (Bergström och 

Boréus, 2005). Detta blir tydligt i denna studie då syftet är att studera på vilket sätt planerare 

på Uppsala kommun arbetar med jämställdhet och miljö inom trafikplaneringen. Genom att se 

till producerade dokument gällande trafikplanering var förhoppningen att dessa skulle ge en 

uppfattning kring hur väl begreppen implementerats i arbetet. Bryman (2008, s. 501) förklarar 

hur man genom att analysera organisationers dokument hoppas få en uppfattning om 

organisationens bakomliggande sociala verklighet. 

Det finns olika typer av textanalyser och utav dem valde jag att i denna studie göra en 

innehållsanalys. Innehållsanalyser brukar ha ett kvantitativt förhållningssätt och går då ut på att 

räkna eller mäta något i texten, exempelvis hur ofta ett specifikt ord förekommer (Boréus och 

Bergström, 2005). Kvalitativa innehållsanalyser handlar däremot om att söka efter teman i det 

analyserade materialet men där tillvägagångssättet för att hitta dessa teman sällan beskrivs 

(Bryman, 2008, s. 505). Det finns däremot även innehållsanalyser som kan ses vara både 

kvantitativa och kvalitativa där något räknas eller mäts för att sedan även tolkas eller studeras 

på annat sätt (Boréus och Bergström, 2005). Den senare, kombinerade, innehållsanalysen 

användes i denna studie. I de analyserade dokumenten sökte jag efter de ord som ansågs vara 

av relevans för att ta reda på om de fanns med i dokumenten. Därefter analyserades om och hur 

dessa begrepp definierades och vad det kunde tänkas säga angående vilket förhållningssätt 

trafikplaneringen hade till dessa.  

Som ett första steg i dokumentanalysen letade jag efter de båda berörda begreppen; 

jämställdhet och miljömässigt hållbar utveckling. Där begreppen förekom studerades på vilket 

sätt de användes, hur de definierades, samt vilka andra ord och begrepp de kopplades samman 

med. För att inte utesluta möjligheten att jämställdhets- och miljösatsningar förkom i 

dokumenten utan att nödvändigtvis benämnas som det, eftersökte jag därefter begrepp som, 

enligt den studerade litteraturen, kunde ses vara relaterade till de huvudsakliga begreppen, både 

på ett generellt plan och i relation till samhälls- och trafikplanering. Gällande jämställdhet var 

dessa begrepp; genus (NE, 2016b), feminism (Winslow, 2007), rädsla, trygghet, belysning, 

buskage (Lundkvist, 1998, s. 45), tunnlar (Larsson och Jalakas, 2014, s. 126) samt snöröjning 

(SKL, 2014). För begrepp inom miljömässig hållbarhet eftersöktes orden; klimat, 

växthuseffekt, fossil (WWF, 2016), vatten, luft, ekosystem, biodiversitet (KTH, 2015), 

kombinerade, separerade, signalprioritering samt parkering (Wheeler, 2013, s. 165-167). 

Gällande båda aspekterna utökades sökningen till olika böjningar på, och former av orden. De 

begrepp som eftersöktes presenteras tydligare i teorikapitlen 4.1 och 4.2.  

För att finna dokument att analysera var jag i första hand intresserad av de som producerats 

av avdelningen gata park natur, där de intervjuade arbetar. Jag ville också få till en så bra bredd 

som möjligt gällande vad som behandlas i dokumenten. Ytterligare ville jag studera så nya 
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dokument som möjligt i förhoppning om att det kunde ge en bild av hur arbetet på avdelningen 

går till i dagsläget. För att hitta dokument använde jag Uppsala kommuns sökfunktion för 

publikationer. Då en del av de dokument som hittades innehöll främst bilder och det var texten 

jag var ute efter att analysera gjordes ett urval där de nyaste dokumenten gällande olika 

trafikslag och innehållande främst text, valdes ut.  

De dokument som analyserats är Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik (Dokument 1); 

Handlingsplan för kollektivtrafik i Uppsala stad 2015-2030 (Dokument 2); Uppsala ska bli 

Sveriges bästa cykelstad (Dokument 3); Cykelåret 2015 (Dokument 4) samt Handlingsplan för 

parkering i Uppsala kommun 2016 (Dokument 5).  

 

3.6 Val av kommun  

Inför denna uppsats valde jag att studera en kommun som en fallstudie. Detta för att kunna se 

närmare kring hur en specifik kommun arbetar med jämställdhet och miljöaspekten inom 

trafikplanering. Eftersom Uppsala kommun så pass nyligen skrev på CEMR-deklarationen var 

detta en bidragande faktor då jag ansåg det av intresse att studera om och på vilket sätt 

kommunen arbetat med denna hittills. Då Uppsala kommun är en växande kommun ställer detta 

ytterligare krav på trafikplaneringen vilket även det var en faktor för valet av kommun (Uppsala 

kommun, 2016a).  

 

4. TEORI 

 

4.1 Jämställdhet inom planering och trafik 

 

4.1.1 Genus och jämställhet  
Begreppet jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla väsentliga områden i livet (Nationalencyklopedin, 2016a). Det är denna 

definition av jämställdhet som är utgångspunkten i uppsatsen. 

Begreppet genus förekommer ofta i samband med jämställdhet och det finns en poäng med 

att definiera dessa båda begrepp och skillnaden dem emellan. Genus är den sociala och 

kulturella konstruktionen av kön. Detta illustreras av Simone de Beauvoir (1986, s. 162) som i 

sin kända bok Det andra könet, från 1949, skriver orden Man föds inte till kvinna, man blir det. 

Genus handlar om att människor tillskrivs olika egenskaper baserade på kön och även relationen 

mellan könen; att skillnader skapas och att det finns en ojämn maktbalans 

(Nationalencyklopedin, 2016b). Denna maktbalans hänger samman med att det typiskt manliga 

värderas högre och blir en norm som annat måste ses i relation till (Naturvårdsverket, 2004). 

Det är just på grund av att det finns en skillnad i tillgång till, samt utövande av, makt som 

relationerna mellan män och kvinnor är ojämställda (Pettersson, 2008). Genom att se på saker 

ur ett genusperspektiv söker man utmana de normer som ligger till grund för den ojämställdhet 

som finns. Genus blir alltså ett redskap att arbeta efter för att nå jämställdhet (Larsson och 

Jalakas, 2014).  
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För att undvika att jämställdhet ses som en sidofråga och något skilt från övriga 

verksamheter arbetar flera organisationer och institutioner idag med jämställdhetsintegrering. 

Genom att arbeta med jämställdhetsintegrering blir jämställdhet i sig målet istället för att 

åtgärder riktade åt just kvinnor genomförs (Dankelman, 2010, s. 12). Man söker således inte 

bara en balans i statistiken utan försöker förstå varför skillnader mellan kvinnor och män finns 

samt hur det går att planera för att förändra dessa villkor (Larsson och Jalakas, 2014). 

Begreppet feminism bör, i sammanhanget, också nämnas. Feminism är den teori som syftar 

till att kvinnor bör ha samma politiska, ekonomiska och sociala rättigheter som män, samt den 

rörelse som syftar till att uppnå dessa rättigheter för kvinnor (Winslow, 2007). Begreppet 

feminism avser alltså en rörelse med mål att uppnå jämställdhet. I denna uppsats avses samma 

utgångspunkt, att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet, oavsett vilket av begreppen genus, jämställdhet eller feminism 

som används.  

 

4.1.2 Genus i samhällsplaneringen  

Inom samhällsplanering bör jämställdhetsperspektivet finnas med både i processen och i de 

faktiska fysiska resultaten (Boverket, 2015). Planering och utformningen av den fysiska miljön 

har haft en tradition av att vara rationalistisk och har uppfattats som något könsneutralt 

(Lundgren 2006, s. 23; Lundkvist, 1998). Då kvinnors och mäns villkor, på grund av sociala 

strukturer, ställer olika krav på planeringen (Lundkvist, 1998) och denna främst utförts av män 

har detta resulterat i att det könsneutrala visar sig i själva verket vara manligt (Lundgren, 2006, 

s. 22). Det fattas i dessa fall alltså kunskap kring vad genus och jämställdhet är och följden är 

en fysisk miljö som speglar de generella strukturerna och får till följd att ojämställdheten 

upprätthålls (Lundkvist 1998, s. 45).  

Pettersson (2008) riktar kritik mot att en bristande kunskap om jämställdhet inom 

samhällsplaneringen resulterar i satsningar specifikt på kvinnor. Dessa anses, på grund av 

bristande kunskap, vara jämställdhetssatsningar (Ibid.). Enligt Friberg (2008, s. 258) handlar 

många av de jämställdhetssatsningar som görs om att uppmuntra kvinnor att ta sig in på 

traditionellt manliga domäner, som att starta egna företag eller utbilda sig inom tekniska 

områden. Det finns ett problem i detta då kvinnor förväntas ta plats på manliga arenor där 

mannen fortfarande är norm, istället för att jämställdhet i sig adresseras. (Ibid.). Liknande 

problematik återfinns då trygghet och jämställdhet behandlas eftersom kvinnor i dessa fall görs 

till rädda och osäkra just i egenskap av att vara kvinnor och även här behöver förhålla sig till 

mannen som norm, som någon att vara rädd för (Friberg 2008, s. 277).  

Monk och Hanson (2008) har istället utgångspunkten att man genom att fokusera på 

kvinnor och de problem de stöter på, kan nå en, om inte feministisk, i alla fall icke-sexistisk 

form av samhällsgeografi. De resonerar vidare hur de skulle önska att en så stor skillnad mellan 

könen inte fanns men så länge könsroller fortsätter att definiera kvinnors och mäns liv krävs att 

genus inkluderas gällande geografi (Monk och Hanson 2008, s. 44).  
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4.1.3 Genusperspektiv på trafik  

Rörelse och trafik går att studera ur ett jämställdhetsperspektiv på flera sätt. Ser man till 

variabler som antal resor, reslängd, tid och färdmedel framträder tydliga könsskillnader 

(Lundkvist 1998, s. 57). Män färdas längre sträckor och gör ofta resor förknippade med arbete 

medan kvinnor oftare åker kollektivt, gör kombinerade resor och uträttar ärenden längs vägen 

(Larsson och Jalakas, 2014, s. 113). Dessa skillnader kan sammanfattas med att kvinnor utför 

ett transportarbete som hade varit lättare att göra med bil. Män däremot utför ett 

transportarbete med bil som hade varit lämpligare att utföra med kollektivtrafik (Ibid.). 

Att det ser ut på det viset har, enligt Larsson och Jalakas (2014), ofta tolkats som om 

kvinnor och män har olika biologiska behov. Detta blir problematiskt i de fall då man planerar 

kollektivtrafik för kvinnors skull med motiveringen att det bidrar till en ökad jämställdhet. I det 

fallet bidrar jämställdhetsarbetet istället till att befästa de skillnader som finns och kvinnor 

lämnas kvar i en underordnad position (Ibid.). Dahl et al. (2012) uppmärksammar också 

problemet med att se de resvanor som finns som detsamma som behoven. Med detta synsätt ses 

kvinnors sätt att resa som en självvald företeelse snarare än något som speglar de rådande 

genusnormerna och strukturerna i samhället (Ibid.). 

Det finns tydliga skillnader i användandet av, och synen på, bilen som av tradition går att 

ses som en manlig domän. Då kvinnor åker mindre bil är det logiskt att se hur deras resvanor 

har en mindre negativ inverkan på miljön. Det finns dock även attitydskillnader i hur kvinnor 

och män ser på val av färdmedel och sin egen roll i miljöpåverkan. Kvinnor ser i högre 

utsträckning sin egen roll i miljöpåverkan och vill välja det mer hållbara transportmedlet om 

det är möjligt. Mäns förhållningssätt till frågan ligger närmare att någon annan bör åka 

kollektivt för miljöns skull medan de själva ser ett stort behov av sin bil (Dahl et al., 2012; 

Larsson och Jalakas, 2014, s. 113).  

Kvinnor går och cyklar i högre utsträckning än män (Boverket, 2015) och vid applicering 

av ett genusperspektiv på cykel- och gångtrafik blir trygghets- och säkerhetsaspekten av 

relevans. Rädsla är en begränsande faktor som kan påverka hur bland annat kvinnor handlar, 

vilka valmöjligheter de har samt i vilken mån man är fri att röra sig som man önskar. 

Rörelsefriheten kan handla om en ovilja att gå ut, att undvika vissa områden eller att inte åka 

kollektivt vissa tider av dygnet (Lundkvist, 1998, s. 45). Rädsla påverkar den upplevda 

tryggheten hos de som färdas på gång- och cykelbanorna. Sådant som om det finns tillräcklig 

belysning, om det är fri sikt och avsaknad av skymmande vegetation är av vikt för 

trygghetskänslan och hänsyn till dessa faktorer krävs för att skapa gång- och cykelvägar som 

alla kan använda under dygnets alla timmar (Ibid.). Normer kring trafikplanering under 1960- 

och 70-talen innebar gång- och cykelvägar helt separerade från biltrafiken, vanligen med 

grönområden emellan. Vid korsningar fick gående och cyklister färdas antingen genom en 

tunnel under bilvägen eller på en bro över den (Larsson och Jalakas, 2014, s. 126). Med tanke 

på trafiksäkerhet har denna typ av planering sina styrkor men i det tankesättet missas lätt den 

upplevda tryggheten hos de personer som färdas på gång- och cykelbanorna.  

Av ytterligare intresse vid applicering av ett genusperspektiv på gång- och cykelvägar är 

snöröjning som under de senaste åren i Sverige varit föremål för en genusgranskning. Man har 
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upptäckt att kommuner prioriterat snöröjning på större vägar och vägar som leder fram till större 

mansdominerade arbetsplatser. Gång- och cykelvägar, busshållplatser samt vägar fram till 

kvinnodominerade arbetsplatser gavs lägre prioritet trots vetskapen om att det är lättare att ta 

sig fram med bil än att gå genom snön. Dessutom skadades fler gångtrafikanter, de flesta 

kvinnor, än personer i bilar till följd av halkan. Genom att göra en omprioritering gällande 

snöröjning görs staden mer tillgänglig för alla (SKL, 2014).  

Inom planering finns tankar kring hur transportsystemet behöver bli mer hållbart, både 

socialt och ekologiskt (Dahl et al. 2012). Ofta tolkas en ökad jämställdhet inom trafikplanering 

och transportområden som en önskan om ökad rörlighet för kvinnor, vilket blir komplicerat 

eftersom det ökade resandet inte går ihop med den miljömässigt hållbara utvecklingen (Ibid.). 

Istället bör bilanvändandet minska snarare än öka och möjligheterna att kombinera olika 

transportslag bör förbättras (Larsson och Jalakas, 2014, s. 120). Sammanfattat kan både miljön 

och jämställdheten påverkas positivt vid förbättring av färdsätt, annat än bilen.  

 

4.2 Miljömässig hållbarhet inom planering och trafik  

 

4.2.1 Miljömässigt hållbar utveckling  
En viktig utgångspunkt för denna studie är begreppet hållbar utveckling som lanserades första 

gången i Brundtlandrapporten från 1987 och definierades där som en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Begreppet innehåller tre delar av hållbar utveckling; ekologisk, 

ekonomisk och social hållbarhet (Nationalencyklopedin, 2016c). Ekologisk hållbar utveckling 

kallas även miljömässigt hållbar utveckling och syftar till att minska påverkan på naturen 

(Nationalencyklopedin, 2016d). I studien avses denna miljömässigt hållbara utveckling då 

miljöperspektivet nämns. 

Begreppet miljömässigt hållbar utveckling innefattar de aspekter som har med jordens 

ekosystem att göra. Till detta räknas vatten, luft, land, biodiversitet och ekosystemtjänster. 

Gällande vatten, luft och land handlar mycket om föroreningar. Ett problem gällande luft och 

land blir också främmande arter. Inom biodiversitet omfattas arter och habitat, och 

ekosystemtjänster handlar bland annat om fotosyntes och vattenrening (KTH, 2015).  

Fokus i miljörörelsen idag ligger främst på klimatförändringar (Dankelman, 2010, s. 1). 

Klimatförändringar handlar om förändringar i atmosfärens sammansättning där man främst 

brukar tala om växthusgaser. Det är bland annat på grund av mänsklig påverkan genom 

förbränning av fossila bränslen, dit kol, olja och naturgas räknas, som gör att halten 

växthusgaser i atmosfären ökar (WWF, 2016).  Den kanske mest framträdande och 

omdebatterade av dessa växthusgaser är koldioxid, CO2, som förekommer naturligt i 

atmosfären men som också påverkas av mänskliga faktorer och därför nu ökar i mängd. Mellan 

2012 och 2013 ökade koldioxidhalten i atmosfären mer än mellan något annat år under de 

senaste 30 åren (SMHI, 2014). 

Världsnaturfonden WWF har listat fyra typer av konsumtion varifrån de mesta utsläppen 

av växthusgaser kommer. Dessa är bilen, bostaden, biffen och börsen. Bilen motsvarar i det här 
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fallet våra transporter, som står för 14 procent av det totala utsläppet av växthusgaser (WWF, 

2016). Av den anledningen är utsläpp och klimatförändringar av intresse för denna studie. 

 

4.2.2 Miljömässig hållbarhet inom planering  

Med hjälp av fysisk planering går det att kort- och långsiktigt påverka miljön. För att detta ska 

ge verkliga resultat krävs dock att alla som är inblandade i planeringsprocessen är medvetna 

om de samband som finns mellan miljö och fysisk struktur (Boverket och Naturvårdsverket, 

2000, s. 17). Sverige brukar i dessa sammanhang anses duktiga på att skapa miljömässigt 

hållbara städer. Fokus i dessa städer läggs på förtätning och närhet där medborgarna uppmuntras 

att promenera och där byggnaderna energieffektiviseras. (Bradley, 2011).  

För en hållbar fysisk planering krävs generellt sett fokus på bebyggelse, grönområden och 

trafikstruktur, där sambandet mellan bostäder, arbetsplatser och underlaget för kollektiva 

kommunikationer är av särskild vikt (Boverket och Naturvårdsverket, 2000, s. 19). För att en 

stad ska fungera miljömässigt hållbart krävs nya trafiklösningar som kompletterar ny form av 

teknik och tillsammans leder till ett miljövänligare transportsystem (Ibid.). I nästa kapitel 

diskuteras trafik i relation till miljömässigt hållbar utveckling närmare.  

När det kommer till miljömässigt hållbar fysisk planering i Sverige ligger mycket av 

ansvaret på kommunerna. Vilka ställningstaganden kommunerna vill göra gällande 

miljömässig planering redovisas till stor del i översiktsplanen. Då både medborgare, företagare, 

intressegrupper och andra har möjlighet att komma till tals under utvecklandet av planen är 

förhoppningen att varje kommuns egna förutsättningar tas tillvara (Ibid.).  

 

4.2.3 Miljömässig hållbarhet och transport 
Inom arbetet med hållbara städer handlar mycket om transport. Då transportsektorn är ansvarig 

för 14 procent av det totala utsläppet av växthusgaser är det rimligt att se kopplingen däremellan 

(WWF, 2016).  

Sedan andra världskrigets slut har det skett en stor ökning av bilismen i Sverige (Wahl och 

Jonsson, 2008, s. 18) och bilen har blivit det viktigaste systemet för persontransporter 

(Falkemark, 2006, s. 13). Bilen har fört med sig många positiva effekter då den upplevs som 

bekväm, flexibel och ger en ökad rörlighet och frihet för användaren (Wahl och Jonsson, 2008; 

Falkemark, 2006). På grund av just denna frihet och rörlighet har bilen blivit hegemonisk i 

jämförelse med andra färdsätt. Trots medvetenhet kring de många negativa effekter 

bilanvändandet har på miljön blir relationen mellan bilen och andra färdmedel på det här sättet 

hierarkisk (Dahl et al., 2012).  

Transporter står för 14 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och, av all inrikes 

trafik i Sverige, står bilen för majoriteten av utsläppen (WWF, 2016; Ericsson och Ahlström, 

2008). En annan effekt bilanvändandet för med sig är buller, vilket kan orsaka fysiska och 

psykiska hälsoeffekter. Bilanvändningen leder ytterligare till att olyckor sker och människor 

skadas och dödas i trafiken (Falkemark, 2006).  

Med bakgrund till dessa negativa effekter av bilanvändning finns en rimlighet i att den bör 

minska. Användandet av bilen behöver inte nödvändigtvis upphöra helt utan det krävs att den 
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resta sträckan totalt minskar istället, för att som nu, fortsätta öka. Det finns olika åtgärder som 

kan bidra till att detta uppnås (Wheeler, 2013, s. 163).  

För det första bör det finnas bra alternativa transportslag. Man bör kunna förflytta sig 

genom att promenera, cykla eller använda kollektivtrafik. För det andra bör markanvändning 

och planering av städer förändras på så sätt att detta möjliggörs. Dessa satsningar bör i sin tur 

minska både antal resor människor gör varje dag, samt längden på dessa. Ett tredje steg är att 

räkna in de sociala och miljömässiga kostnader som bilanvändandet för med sig i sådant som 

krävs för bilkörning. Detta innebär att de kostnader som bilanvändandet genererar bekostas av 

bilanvändarna själva i form av bland annat pris på bränsle samt kostnad för vägar och parkering. 

Den fjärde satsningen för att minska bilanvändandet handlar om att utmana invanda beteenden, 

livsstilar och sättet vi reser på. Detta kan handla om att resa mindre, kombinera resor samt att 

minska behovet av snabba transporter (Ibid.). Sammanfattat handlar dessa satsningar alltså om 

att minska bilismen genom att underlätta för andra färdmedel och försvåra användandet av bil, 

samt att förändra beteendemönster gällande transport.  

För att lyckas med syftet att få fler människor att välja gång-, cykel- eller kollektivtrafik 

krävs åtgärder för detta. Bland annat behöver utrymme i städer avsättas för ändamålet där 

gående och cyklister har plats att färdas. Ytterligare fördelaktigt är om dessa gång- och 

cykelbanor är separerade från motortrafiken. Att ge gående och cyklister prioritet vid 

övergångsställen är också ett sätt att underlätta för denna typ av trafik (Wheeler, 2013, s. 165.). 

För att uppmuntra medborgare att välja kollektivtrafik framför bilen krävs att dessa resor är 

snabba och smidiga.  Bussresor kan effektiviseras bland annat genom att bussar ges egna körfält 

och har företräde vid signalkorsningar. (Ibid., s. 167).  

Miljömässigt hållbar trafikplanering grundas alltså i att minska bilismen genom olika 

försvårande åtgärder samt genom att underlätta användandet av andra trafikslag. Det finns 

också ett behov av att förändra grundläggande rörelsemönster hos medborgarna för att få till en 

långvarig förändring.  

 

4.3 Jämställdhet och miljömässig hållbarhet – relation och prioritering 

Det finns olika typer av kunskap och vetenskap där generellt en tydlig distinktion kan göras 

mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap eller humaniora. Nationalencyklopedin 

beskriver hur samhällsvetenskap är de ämnen som studerar olika aspekter av samhället medan 

naturvetenskap är de ämnen som, på olika sätt, studerar naturen (Nationalencyklopedin, 2016e; 

Nationalencyklopedin, 2016f).  

Begreppet miljömässigt hållbar utveckling innehåller flera aspekter där makt, sociala 

relationer och genus spelar en stor roll för inverkan på miljön och klimatet (Khosla och Masaud, 

2010, s. 79). Dock handlar miljömässigt hållbar utveckling även mycket om beräkningar, 

mätningar och miljösmart teknik och kan på så vis tolkas som att främst tillhöra de 

naturvetenskapliga ämnena (Nationalencyklopedin, 2016f). Jämställdhet å andra sidan faller 

istället in under de samhällsvetenskapliga ämnena och är en del av den sociala hållbara 

utvecklingen.  
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Generellt sett finns en hierarki mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap där det 

förstnämnda värderas högre. Naturvårdsverket (2004, s. 68) beskriver hur naturvetenskap ses 

som norm för vad som kan och bör göras och i och med detta överordnas de 

samhällsvetenskapliga förklaringar som anses mindre konkreta. Trots att hållbar utveckling 

innefattar tre olika aspekter; ekologisk, social och ekonomisk, prioriteras ofta den ekologiska 

vilket, enligt Naturvårdsverket, kan förklaras med värderingsskillnaden mellan naturvetenskap 

och samhällsvetenskap (Ibid.). Naturvetenskaplig och teknisk kompetens är av stor vikt för ett 

samhälles förmåga att fungera hållbart. Av den anledningen krävs kompetens inom dessa 

områden för att kunna förstå, förebygga och lösa miljöproblem (Hussénius, 2014, s. 111).  

Miljöfrågor idag handlar, som konstaterat, mycket om klimatförändringar. Denna fråga 

skiljer sig från andra på så sätt att den är ett hot mot mänskligheten i stort och är således inte en 

fråga begränsad till ett land eller en region (Giddens, 2009). Eftersom frågan om miljön och 

klimatet är gränsöverskridande och hotet är mot hela planeten, går det att se en rimlighet i att 

dessa frågor ges stor plats i planeringsdokument, mål och direktiv.   

Giddens (2009) talar om klimatfrågan som ett gränsöverskridande problem och 

understryker av den anledningen vikten av att nationer arbetar tillsammans. Han lägger också 

stort fokus på enskilda staters roll i miljöfrågan och talar bland annat om hur industrialiserade 

nationer måste vara ledande i klimatarbetet. Stater behöver lägga tid och ekonomi på dessa 

frågor och miljöfrågan måste vara en politisk prioritet (Ibid.).  

Till skillnad från frågan om miljömässigt hållbar utveckling som är ständigt närvarande 

och har varit ett problem på agendan under en lång tid så har inte jämställdhetsfrågan samma 

position. Utveckling sker dock även gällande denna fråga och sedan 2010 finns UN Women, 

FN:s enhet för jämställdhet mellan könen och frågan får nu på ett annat vis ta plats på agendan 

(UN Women, 2016). Bestämmelser gällande jämställdhet och jämställdhetsintegrering har även 

blivit av relevans på EU nivå vilket bidragit till att frågan i flera fall också fått en starkare 

ställning på nationell nivå (Greed, 2005, s. 726). 

I Sverige är idag frågorna gällande både miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet 

stora. Den nuvarande regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, kallar sig 

för världens första feministiska regering och arbetar mycket med jämställdhetsintegrering 

(Regeringen 2016b; Regeringen, 2016a). Regeringen arbetar utefter sex delmål gällande 

jämställdhet medan antalet mål gällande miljö är 16 stycken (Regeringen, 2016c; Regeringen, 

2016d). I statens senaste budget, den för år 2017, går det också att se tydliga skillnader mellan 

de båda aspekterna. Under rubriken jämställdhet beskrivs åtgärden som särskilda 

jämställdhetsåtgärder och ges i budgeten ungefär 247,5 miljoner kronor (Regeringen, 2016e). 

Det som presenteras i budgeten gällande miljö är mycket mer omfattande med tre 

huvudområden och flera underkategorier. Allmän miljö- och naturvård ges cirka 8,4 miljarder 

kronor, Miljöpolitik ges ungefär 7,6 miljarder kronor och Miljöforskning ges 770 miljoner 

(Regeringen, 2016f). Totalt budgeteras alltså ungefär 16,8 miljarder kronor till miljösatsningar 

och 247,5 miljoner till jämställdhetssatsningar, vilket innebär cirka 65 gånger mer pengar till 

miljöfrågorna. Alltså en markant skillnad. Eftersom miljöproblematiken är en hotande 

verklighet och naturvetenskaplig forskning krävs för att kunna lösa miljöproblem finns en 
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rimlighet i att mer pengar budgeteras till detta, dock illustreras också den stora skillnaden tydligt 

(Giddens, 2009; Hussénius, 2014, s. 111).  

 

4.4 Implementering av mål och direktiv 
Sveriges 290 kommuner styrs av politiker som blivit valda av medborgarna och det högsta 

beslutande organet inom var och en kallas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar 

kring vilka nämnder som ska finnas i kommunen och även i dessa nämnder arbetar politiker. 

Nämnderna i sin tur ansvarar för verksamheten inom kommunen (SKL, 2015). Inom Uppsala 

kommun finns tretton nämnder, varav en är Gatu- och samhällsmiljönämnden (Uppsala 

kommun, 2016b). Under denna nämnd arbetar bland annat de tjänstemän som intervjuades i 

den här studien, trafikplanerarna.  

Inom Uppsala kommun tas en verksamhetsplan, Mål och budget, fram varje år och 

innehåller bland annat mål, utmaningar och beskrivningar (Uppsala kommun, 2016c). Utöver 

dessa bestämmelser finns ett antal styrdokument inom kommunen som styr arbetet på olika 

avdelningar.  

Begreppet implementering betyder genomförandet av politiska beslut (von Sydow, 2010). 

Då kommuner är politiskt styrda organisationer är det direktiv från politiker som ska 

implementeras av tjänstemän i kommunen. Trots att styrdokument och mål finns kan vissa 

direktiv vara svårare eller lättare att implementera. Nedan följer en redovisning av en del av de 

faktorer som påverkar hur väl direktiv följs och vad som kan försvåra detta.  

Lundqvist (1987) listar tre kriterier som behöver uppfyllas för att en implementering ska 

lyckas. Dessa är att de som ska verkställa direktivet måste förstå, vilja och kunna göra detta. 

Hur målet eller direktivet är formulerat har betydelse för förståelsen hos de som ska 

implementera direktivet. Enligt Christensen et al. (2005, s. 111) är det inom offentliga 

organisationer vanligt att de mål som finns är komplexa och vaga. Detta är på grund av att man 

inom offentliga organisationer försöker se till många olika aktiviteter och ta hänsyn till mycket 

samtidigt. Ibland finns det, enligt Christensen et al., en tanke bakom att målen är vagt 

formulerade, detta på grund av att de då verkar konfliktdämpande samt som brobyggare mellan 

intressemotsättningar. Om mål är oklara eller vagt formulerade ges också en flexibilitet för 

organisationen (Ibid.). 

Gällande viljan att implementera direktiv kan flera aspekter påverka viljan hos 

verkställaren att göra detta. En av orsakerna till ovilja kan vara att de som ska verkställa 

direktivet inte håller med eller är missnöjda med beslutet som ska implementeras. Oviljan kan 

också handla om misstro till själva systemet varifrån direktivet kommer eller att verkställaren 

är negativt inställd till de som förmedlar beslutet om implementering av det nya direktivet 

(Lundqvist, 1987).  

Hill och Hupe (2002) presenterar vad andra författare tidigare har skrivit om 

implementeringsprocesser. De presenterar hur både Van Meter och Van Horn (1975) och 

Hogwood och Gunn (1984) hävdar att tillräckliga incitament, resurser och tid är av vikt för att 

direktiv ska kunna implementeras. Det krävs alltså att tid och pengar avsetts för ändamålet men 

också att kunskap kring ämnet finns hos de som ska implementera direktivet.   
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Gällande miljöpolitik säger Giddens (2009) att miljö- och klimatproblemen är sådana hot 

vi är väl medvetna om men som trots detta inte upplevs som verkliga. Det vardagliga livet går 

före tankar på dessa frågor och trots att vi är medvetna om det allvarliga och brådskande 

gällande miljön så ägnas mycket av politiken istället åt mer tillgängliga och närliggande 

problem (Ibid.). För en lyckad implementering av miljömässigt hållbar utveckling talar Giddens 

(2009) vidare om att det kan förenklas om det samtidigt finns annat att vinna, så som att andra 

politiska mål uppnås eller att det gynnar ekonomin.  

Greed (2005) har undersökt implementering av jämställdhetsintegrering i 

planeringsprocesser och svårigheter med detta i samhällen i Storbritannien. Hon har funnit att 

jämställdhetsintegrering lättare fick ta plats i enheter som arbetar med icke-rumsliga frågor, så 

som utbildning och sociala verksamheter (Ibid., s. 723). I verksamheter som rör det mer 

tekniska, så som planering och byggandet av vägar, var jämställdhetsintegreringen svårare att 

uppnå (Ibid.). Undersökning visar också att det bland planerarna finns ett motstånd mot de 

direktiv de fick gällande jämställdhetsintegrering då de ansåg att detta stal tid från sådant de 

ansåg vara av större vikt. För att råda bot på detta motstånd rekommenderades ett större 

samarbete arbetsgrupper emellan där ett kunskapsutbyte kunde ske. Enligt Greed krävs det 

ytterligare att de som ger direktiven om jämställdhet har förståelse för planerarnas fokus på den 

fysiska miljön, samtidigt som planerarna också tar till sig de mer sociala frågorna (Ibid., s. 734). 

Ytterligare i sin undersökning fann Greed (2005) att jämställdhetsperspektivet inte alls fick 

ta plats i planeringsdokument. I planeringsdokument beskrevs det hur man ville planera för alla 

och skapa ett inkluderande samhälle. Det talas också om minoritetsgrupper, etniska minoriteter, 

mångkultur och tillgänglighet för funktionsvarierade (Ibid.). Detta, menar Greed (2005), har att 

göra med att planerare finner det lättare att se hur den fysiska miljön ska kunna påverka 

tillgänglighet snarare än vilken funktion den fysiska miljön har med avseende på genus. Hon 

menar ytterligare att jämställdhetsintegrering inte kan ses som en skild fråga. Satsningar som 

gynnar kvinnor, gynnar i många fall också andra minoritetsgrupper. Detta kan handla om 

tillgänglighet både för kvinnor med barnvagn, funktionsvarierade och äldre (Ibid., s. 739).  

 

5. RESULTAT OCH ANALYS  
 

5.1 Uppfattningar av jämställdhet inom trafikplaneringen  

 

5.1.1 Gruppintervjun 

När planerarna under gruppintervjun blev tillfrågade angående jämställdhet i trafikplaneringen 

framkommer att de arbetar utefter forskning, Statens väg- och transportforskningsinstitut, samt 

de styrdokument som finns. De anser jämställdhetsperspektivet vara av vikt men, enligt 

Västibacken (2016), har specifika satsningar, annat än snöröjning, inte gjorts. Jämställd 

snöröjning är ett projekt de arbetat med i tre år och som av SKL (2014) förklaras som en 

omprioritering av vad som snöröjs först och där slutresultatet blir en stad med bättre 

tillgänglighet för alla. 
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En annan aspekt som ursprungligen inte benämns som en jämställdhetssatsning men som 

under intervjuns gång diskuteras, är signalprioritering. Hinnemo (2016) tar upp frågan och 

förklarar hur kollektivtrafik och cyklister prioriteras vid trafikljus. Dessa satsningar benämner 

Wheeler (2013) som en bra väg till minskad biltrafik. Efter Hinnemos uttalande tillägger 

kollegan; skulle man kunna kalla det för jämställda trafiksignaler? När man prioriterar buss 

eller cykel (Västibacken, 2016). Detta är av intresse då det illustrerar hur planerarna 

uppmärksammar att satsningar på miljön också kan vara en typ av jämställdhetssatsningar, 

vilket Larsson och Jalakas (2014) också uppmärksammar.   

Generellt uppger de intervjuade dock att de arbetar utefter mer övergripande mål om 

jämställdhet från dokument som Mål och budget samt utefter de transportpolitiska målen, där 

ett jämställt transportsystem ingår (Gjerstad, 2016). Utöver detta framkommer att de inom 

organisationen använder könsuppdelad statistik vid uppföljning samt arbetar med jämställd 

rekrytering (Gjerstad, 2016; Västibacken, 2016). En av de intervjuade uttrycker även hur de på 

avdelningen diskuterat angående hur de i framtiden ska förbättra arbetet med jämställdhet och 

lära sig mer (Västibacken, 2016). 

I intervjun framkommer tydligt att de ofta inte planerar för någon speciell målgrupp utan 

att planeringen i allmänhet ska gynna alla (Gjerstad, 2016; Västibacken, 2016). I samband med 

detta framkommer att de arbetar utefter ett 8-80 perspektiv, vilket Västibacken (2016) förklarar;  

 

Och det som då är bra för de som är under 8 och över 80 är bra för hela samhället liksom, eller 

det är bra för alla trafikanter. Så är det bra för de små och de gamla så är det bra för alla liksom.  

 

Detta citat kan relateras till hur Greed (2005, s. 739) menar att många satsningar som görs 

gynnar flera grupper. Hon talar då bland annat om att tillgänglighet bland annat kan gynna både 

kvinnor med barnvagn och äldre. 

Detta perspektiv, angående att flera aspekter gynnas av en satsning, framkommer under 

gruppintervjun. Hinnemo (2016) säger att det finns flertalet mål som det inte finns några 

konflikter emellan och talar bland anat om tillgänglighet som ett sådant mål. 

Tillgänglighetsfrågorna säger Forss (2016) är de han har mest i åtanke gällande 

jämställdhetsfrågor och tänker på vid nya cykelvägar eller cykelparkeringar.  

Utöver tillgänglighet verkar trygghet vara det som är i fokus då planerarna resonerar kring 

jämställdhet inom trafikplaneringen, framför allt i samband med gång- och cykelvägar. De tar 

upp hur belysning och buskage är viktiga aspekter gällande tryggheten (Hinnemo, 2016; 

Västibacken, 2016). Dessa aspekter av trygghet tar Lundkvist (1998) upp som nödvändigheter 

för att platserna ska gå att använda under alla tider på dygnet utan att rädsla ska bli en 

begränsande faktor. Ytterligare gällande trygghet tar de intervjuade upp hållplatslägen och 

passager under vägar att vara av betydelse. Likt Larsson och Jalakas (2014) uppmärksammar 

Gjerstad (2016) tunnlars betydelse för tryggheten; även om det finns en tunnel som är säker 

men man är otrygg, då springer man över vägen och så är det en olycksrisk där.  

Trafikslaget cykling kommer upp vid tal om jämställdhet och där förklaras begreppet i 

relation till cykling på två olika sätt. Å ena sidan beskriver Forss (2016) hur jämställdhet, inom 

cykelplanering känns mer hands on att jobba med, om man tänker utformning och hur man 
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faktiskt jobbar med trygghet och allt sånt. Å andra sidan uttrycker Forss (2016) ytterligare att 

jämställdhet är; 

 

lite integrerat i allt jag gör på nåt sätt, det är ingenting jag behöver tänka på att nu måste jag få in 

jämställdhetsperspektivet, eftersom cykling är, ja ganska universellt transportmedel och vi vet att 

det är fler kvinnor som cyklar, förbättrar man infrastrukturen då så blir det ju mer jämställt liksom.  

 

Vid flertalet tillfällen under intervjun dyker denna åsikt upp, att ett planerande för minskad 

bilism och ökat fokus på hållbara transporter också gynnar jämställdhet. Västibacken (2016) 

säger att i och med att de; ändrar fokus från personbilismen till fokus på hållbart resande så 

blir det ju också mer jämställt, i och med att man vet att kvinnor mer cyklar, går och åker 

kollektivt. Det går att se kopplingar mellan dessa åsikter och vad Larsson och Jalakas (2014) 

säger kring att ett jämställt sätt att resa på utan att miljön påverkas negativt kräver att bilismen 

minskar och möjligheten att bruka andra transportslag förbättras.  

Larsson och Jalakas (2014) uttrycker vidare att det blir problematiskt att motivera en 

utbyggnad av kollektivtrafik med en motivering att det bidrar till en ökad jämställdhet, då risken 

är att resultatet istället bidrar till att befästa skillnaderna och där kvinnor hålls kvar i den 

underordnade positionen. I gruppintervjun verkar det motsatta råda, de planerar för en ökad 

användning av hållbara transportmedel med motiveringen att detta har positiva effekter på 

miljön och där jämställdhet istället blir en lägre prioritet.  

Då mycket av trafikplaneringen handlar om att försvåra för bilanvändandet i Uppsala 

kommun finns här inte spår av att kvinnor uppmuntras ta sig in på den manliga arenan, bilen, 

vilket Pettersson (2008) annars ses som problematiskt. Monk och Hansson (2008) anser istället 

att man bör lägga fokus på de problem kvinnor stöter på för att i längden kunna minska 

skillnaderna mellan könen. Denna syn återfinns inte heller i planerarnas syn på jämställdhet, då 

denna prioriteras lägre än andra frågor. Det jämställdhetstänk som finns handlar istället främst 

om att underlätta för kvinnor genom att satsa på de transportmedel som främst används av 

kvinnor. I det synsättet adresseras inte jämställdhet i sig utan man arbetar istället inom de redan 

befintliga maktstrukturerna för att inom ramen för dessa underlätta för kvinnors rörlighet.  

 

5.1.2 Dokumentanalys 

Inte i något av de fem studerade dokumenten förekommer orden jämställdhet eller genus, eller 

ett resonemang kring jämställdhetsperspektivet. Av detta går det dock inte att dra slutsatsen att 

jämställdhet inte alls behandlas i dokumenten. I alla dokument framträder åtgärder som, med 

stöd av teorikapitlet, kan tolkas som jämställdhetssatsningar. Dessa omnämns dock, likt i 

gruppintervjun, som satsningar som ska vara bra för alla. Mycket handlar om att man vill skapa 

ett mer hållbart Uppsala och därför uppmuntra alla till att använda alternativa färdsätt än bil. 

Det är dessa olika satsningar på att uppmuntra alla till hållbara transportsätt som kan tolkas som 

jämställdhetssatsningar och redovisas nedan.   

Begreppet trygghet förekommer i alla de studerade dokumenten och då rädsla är en 

begränsande faktor för rörelsefriheten är detta av relevans ur ett genusperspektiv (Lundkvist, 

1998). I dokumentet gällande parkering beskrivs hur trygghet är en nödvändighet för att 
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parkeringsgarage ska upplevas som tillgängliga. För att uppnå detta krävs bland annat att 

garagen har bra ljusinsläpp och belysning samt öppna siktlinjer (Dokument 5). I dokumentet 

om kollektivtrafik finns ingen större konkretisering annat än att resenärernas trygghet ska öka 

(Dokument 2). I dokumenten gällande cykling beskrivs bland annat att huvudcykelnätet ska 

vara befriat från tätt buskage och ödsliga passager samt att sikt och belysning har stor 

betydelse för trygghetskänslan (Dokument1, s. 23). Lundkvists (1998) definitioner av vad som 

skapar trygga gång- och cykelvägar beskrivs alltså som trygghetsskapande åtgärder i de 

studerade dokumenten.  

I samtliga dokument rörande cykel tas tunnlar upp som en trygghetsfråga. Dessa ska ha 

god genomsikt och bra belysning, samt ljusa väggar och tak (Dokument 1). Senast år 2018 ska 

de tunnlar där Uppsala kommun är ansvarig ha rustats upp (Dokument 3).  

Begreppet trygghet konkretiseras oftast inte i dokumenten men i Dokument 1 (s. 23) skrivs 

följande; 

 

Trygghetskänslan för cyklister är ofta knuten till trafiksäkerheten. Men även rädslan för överfall kan leda 

till att man väljer att inte cykla. […] Känslan av trygghet ökar i närvaron av andra cyklister och fotgängare. 

Cykelvägar bör därför lokaliseras till gator och områden där många rör sig. I de fall där cykelvägen går 

genom otrygga områden bör det finnas alternativa färdvägar.  

 

Detta citat går att relatera till jämställdhet eftersom rädsla kan fungera som en begränsande 

faktor för kvinnor (Lundkvist, 1998). Att fenomen som mörka tunnlar och övergrepp berörs i 

dessa dokument går att tolka utifrån vad Friberg (2008, s. 277) säger kring att kvinnor i dessa 

fall görs till rädda och i behov av skydd. I det fallet behöver kvinnan fortfarande förhålla sig till 

mannen som någon av att vara på sin vakt för (Ibid.). Eftersom jämställdhet inte nämns i 

samband med detta i de studerade dokumenten är det dock svårt att uttala sig kring vilken 

intention författarna haft med att belysa denna form av problematik. 

Det som i gruppintervjun framkom som den enda renodlade jämställdhetssatsningen som 

kommunen genomför var snöröjningen. Inte heller denna benämns dock i dokumenten som en 

jämställdhetssatsning även om ett fokus på tillgänglighet finns med. Det beskrivs hur förare av 

vinterväghållningsfordon fått genomgå en utbildning där de bland annat fått prova på att ta sig 

fram i snömodd med rullstol, ögonbindel och rullator för att på så sätt förstå hur svårt det kan 

vara för olika trafikanter (Dokument 4, s. 20).  Det verkar alltså inte finnas en vilja att i 

dokument beskriva snöröjningen som jämställd, trots att planerarna benämner den på det sättet.  

Under gruppintervjun diskuterades även om signalprioritering för kollektivtrafik och 

cyklister kunde anses vara en jämställdhetssatsning. Inte heller signalprioritering benämns dock 

i dokumenten som detta utan det beskrivs istället hur trafiksignaler ska vara avsedda för 

cyklister med avsikt att göra det snabbt att cykla i Uppsala (Dokument 1).  

Generellt görs dessa beskrivna satsningar med syfte att öka andelen hållbara transporter 

och minska bilismen i Uppsala kommun. Dock gynnar dessa satsningar de sätt som kvinnor 

oftare reser på, med kollektivtrafik och cykel. I det här fallet handlar alltså inte satsningarna om 

det som Friberg (2008) ser som problematiskt, att kvinnor förväntas ta sig in på manliga arenor, 

utan snarare om att försvåra för den traditionellt manliga domänen bilen. Här utgår man snarare 
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från vad Monk och Hanson (2008) beskriver kring att uppmärksamma kvinnors behov för att 

få till en mer jämställd samhällsplanering, även om detta inte var satsningarnas ursprungliga 

syfte. 

 

5.2 Uppfattningar av miljömässig hållbarhet inom trafikplaneringen 

 

5.2.1 Gruppintervjun 

Begreppet miljömässigt hållbar utveckling innehåller många aspekter av miljö. I den utförda 

gruppintervjun diskuterades dock endast utsläpp och klimatpåverkan. Detta stämmer överens 

med vad Dankelman (2010) säger angående att det mesta fokus gällande miljömässig hållbarhet 

idag läggs på klimat. Hinnemo (2016) tar dock upp aspekten av att det ibland kan bli en konflikt 

gällande lokal och global miljö. I det fallet nämner han att det satsas på trafikleder utanför 

staden vilket kan få reaktioner om att det uppmuntrar till bilism, men att satsningen i sig görs 

för att få bort biltrafiken från innerstaden.  

I intervjun framkommer att ett huvudmål inom trafikplaneringen är att biltrafiken ska 

minska. Arbetet för detta handlar mycket om att både försvåra för biltrafik och underlätta för 

andra, mer miljövänliga, trafikslag. Att satsa på utvecklingen av alternativa transportslag är en 

av de åtgärder som Wheeler (2013) framhåller som ett sätt att minska bilismen. Som ett sätt att 

satsa på cykling talar planerarna om vikten av att detta trafikslag ges tillräckligt med utrymme, 

både med avseende på tillgänglighet och trafiksäkerhet, vilket Wheeler (2013) framhåller vara 

av vikt. Likt vad Wheeler (2013) säger angående signalprioritering, framkommer också i 

intervjun att planerarna arbetar med signalprioritering, där andra färdslag än bil prioriteras 

(Hinnemo, 2016).  

För att minska bilismen i innerstaden arbetar planerarna också med parkeringsavgifter, som 

ett sätt att få ruljangs på trafiken (Gjerstad, 2016). Detta sätt att bekosta de som använder bil är 

ett av de sätt Wheeler (2013) talar om som ett sätt i att de samhälleliga kostnader som bilen för 

med sig ska betalas av bilanvändare själva. 

Dyrare parkeringar är en av de åtgärder som planerarna uppger att de får stark kritik för. I 

samband med miljöfrågorna, talar de under intervjun mycket om att det finns en mycket stark 

norm kring bilen. Västibacken (2016) säger; 

 

Det känns ju som att allt vi, eller det är ju väldigt mycket fokus på miljön eller att bilen ska minska och 

sådär men det som är en jätteutmaning är ju att väldigt många av medborgarna […] är fortfarande mycket 

fästa vid sin bil och vana med att kunna ta den exakt dit de vill och det ska helst vara gratis parkering och 

allt det där.  

 

Denna vana av att kunna använda bilen närhelst man vill, är en av de utmaningar Wheeler 

(2013) listar då han beskriver hur invanda livsstilar och beteenden gällande resor, behöver 

förändras. En annan av de satsningar Wheeler (2013) nämner som en väg till att förändra 

beteenden gällande biltrafik är möjligheten till kombinerade resor. Något som också diskuteras 

under gruppintervjun. Ett exempel på detta är möjligheten till utökad cykelparkering vid 
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kollektivtrafikknytpunkter och hållplatser (Forss, 2016). Viktigt i detta avseende anser Forss 

(2016) också vara; 

 

Att få in hela perspektivet och kanske inte enbart tänka cykel, enbart gång, enbart kollektivtrafik. Och det 

är en jätteutmaning eftersom vi är lite nischade, vi försöker ha en väldig bredd men man har sitt lilla spår 

man kör på.  

 

Detta synsätt går det att hitta stöd för i Wheeler (2013) som säger att de alternativa 

transportsätten inte får ta avsevärt mycket längre tid än bilen. För att uppnå detta krävs således 

att dessa olika trafikslag planeras sammanhängande, vilket också Västibacken (2016) uttrycker;  

 

Det ska vara smidigt att byta transportslag och då är det ju det som är ett mentalt moment att komma över 

när man ska göra sina val; ja, men jag sitter ju redan i bilen då är det lättare att åka hela vägen än att byta 

till ett annat transportslag.  

 

Ytterligare en aspekt som gavs stort utrymme under intervjun gällande den hållbara 

trafikplaneringen var inställning hos beslutsfattare och politiker. Detta återkommer jag till att 

diskutera i kapitel 5.4 angående implementering.   

 

5.2.2 Dokumentanalys 

I de studerade dokumenten förekommer en liknande trend som i gruppintervjun, att det främst 

är klimatfrågan och diskussioner om utsläpp som är på agendan. Bland annat beskrivs hur 

kommunen ska arbeta aktivt för att minska klimatgasutsläppen, genom förbättrad hushållning 

med energi, genom hållbart resande och genom att främja ny teknik (Dokument 1, s. 5). Likt 

intervjun innehåller dokumenten information kring hur kommunen har arbetat och fortsätter 

arbeta med att minska bilismen och underlätta för andra färdsätt. Detta kan tolkas ge en 

indikation på att klimatfrågan anses vara den viktigaste, vilket stämmer överens med vad 

Giddens (2009) säger angående att klimatfrågan är ett hot mot planeten.  

De studerade dokumenten handlar främst om cykling, kollektivtrafik och parkering. I dessa 

anges ofta den hållbara utvecklingen vara ett mål med, och en motivation bakom de olika 

satsningar som görs. Exempelvis går att läsa att; Målsättningen är att andelen cyklister i 

Uppsala ska öka, vilket ligger i linje med kommunens ambitioner om en långsiktigt hållbar 

utveckling (Dokument 1, s. 1). Det går också att läsa att det omfattande arbetet med cykelfrågor 

tillsammans med andra insatser ska de bidra till ett ökat användande av hållbara transporter 

(Dokument 4, s. 6). Att Uppsala är en stad som växer anges som ytterligare en anledning till 

miljövänliga transporter; när staden och kommunen växer måste det ses som en nödvändighet 

att det hållbara resandet ökar och att tillgången till hållbara transporter säkras (Dokument 3, 

s. 5). Ambitionen i Uppsala kommun är således att biltrafiken ska minska och hållbara 

transportsätt öka. Att det finns bra alternativ till bilen anser Wheeler (2013) som en viktig faktor 

i att minska bilanvändandet.  

Något som nämndes i intervjun och som ligger i linje med vad Wheeler (2013) hävdar är 

att samhällskostnaderna för bilanvändning bör betalas av de som använder bil. I framförallt 
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dokumentet gällande parkering finner vi detta tankesätt. Hur Uppsala kommun arbetar med 

parkering beskrivs också som ett sätt att bidra till ett långsiktigt hållbart transportsystem 

(Dokument 5, s. 4). I dokumentet beskrivs hur parkeringsstyrning kan minska antalet bilar och 

detta kan bland annat göras genom att parkeringsavgifter höjs i centrala eller attraktiva områden 

och att kostnaderna för att parkera synliggörs (Dokument 5). Kostnad för parkering är en aspekt 

som Wheeler (2013) framhåller som en väg till att minska bilanvändandet.  

Generellt i dokumenten diskuteras miljömässigt hållbar utveckling främst i relation till 

klimat och utsläpp, samt att andra transportsätt än bil ska uppmuntras. I ett av de studerade 

dokumenten uppmärksammas dock en annan del av den miljömässigt hållbara utvecklingen. 

Detta berörs angående anläggning av nya parkeringsgarage där det går att läsa att; Anläggningar 

ovan mark skulle också kunna bidra till ökad biologisk mångfald och renare luft med till 

exempel gröna tak och biodling. Även solceller kan appliceras på anläggningarna (Dokument 

5, s. 17). Biodling bidrar till pollination vilket är en form av ekosystemtjänst och är, tillsammans 

med biologisk mångfald, delar av den miljömässigt hållbara utvecklingen (Jordbruksverket, 

2016; KTH, 2015). I de studerade dokumenten nämns dessa andra typer av miljömässig 

hållbarhet endast denna gång och slutsatsen kan alltså dras att, utifrån de studerade dokumenten, 

handlar Uppsala kommuns främsta miljösatsningar inom trafikplaneringen om att minska 

trafikutsläpp genom att uppmuntra till anda färdsätt.  

 

5.3 Relation och prioriteringar av begrepp inom trafikplaneringen 
Det går att se tydliga skillnader gällande förhållningssätt och prioritering mellan jämställdhet 

och miljömässigt hållbar utveckling inom trafikplaneringen. Dessa skillnader blev tydliga både 

under gruppintervjun och då textanalysen genomfördes.  

Från gruppintervjun går att urskilja att den miljömässigt hållbara utvecklingen ges stor plats 

i trafikplaneringen, vanligen i form av minskad klimatpåverkan. Ett huvudfokus i 

trafikplaneringen är att underlätta för de hållbara transportsätten och samtidigt försvåra för 

bilanvändandet inne i staden. De intervjuade uttrycker åsikten att de allra flesta medborgare 

inte har något emot dessa satsningar i teorin. Detta på grund av hur etablerad vikten av 

miljöproblematiken är. Detta förklarades av Gjerstad (2016) gällande miljöaspekten;  

 

När det väl kommer till mig och min egen uppoffring att förändra mig, då blir det jobbigt men att säga emot 

är det ingen som egentligen gör. Principerna och grunden för det, det tycker man är okej. Man kan 

egentligen inte, det är inget man kan bestrida men när det kommer ner till liksom att det är jag som måste 

ändra mig, det är då det blir jobbigt. Och det är ju det vi stångas med hela tiden när det gäller att få en trafik 

som är hållbar.  

 

Det som framkommer av citatet ovan är att miljöfrågorna har en sådan ställning i dagens 

samhälle att dessa vanligen inte ifrågasätts. Citatet visar på att människor i allmänhet är 

medvetna om det som Hussénius (2014, s. 111) beskriver gällande kunskap om naturvetenskap 

och teknik, att den krävs för att kunna förstå, förebygga och lösa miljöproblem. 

De intervjuade anser att den miljömässigt hållbara utvecklingen är lättare att arbeta med än 

jämställdhet på grund av olika aspekter. Bland annat upplever de att de, gällande miljöaspekten, 

har mer verktyg och resurser att jobba med. De säger att det finns mer forskning kring detta 
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vilket gör det konkret genom fler exempel på sätt att arbeta på (Västibacken, 2016; Hinnemo, 

2016). Att det finns mer forskning gällande miljömässig hållbarhet än jämställdhet går det 

rimligen att finna stöd för i regeringens budget. Miljösatsningar totalt ges cirka 65 gånger mer 

pengar än jämställdhet och miljöforskning ges drygt tre gånger mer i bidrag än jämställdhet 

(Regeringen 2016e; Regeringen 2016f). Då miljöproblematiken är ett hot mot mänskligheten i 

stort och kompetens inom naturvetenskap och teknik är av stor vikt för att lösa miljöproblem 

finns en rimlighet i detta (Giddens, 2009; Hussénius, 2014). Denna skillnad i ekonomiskt bidrag 

kan tolkas finnas också i den politiska organisationen Uppsala kommun.  

I gruppintervjun framkom att planerarna ansåg jämställdhetsfrågan viktig men begreppet 

förekom inte i de studerade dokumenten. Till skillnad från frågan om miljömässig hållbarhet 

verkar inte frågan angående jämställdhet ha implementerats i lika hög utsträckning. Eventuella 

orsaker till detta diskuteras i följande kapitel 5.4, angående implementering.  

Begreppet jämställdhet förekommer inte i de studerade dokumenten, men flera satsningar 

gällande att underlätta användandet av hållbara transporter går att tolka som 

jämställdhetssatsningar. I gruppintervjun däremot yttrades flera gånger åsikten att de satsningar 

som görs på hållbara transportmedel i längden också gynnar jämställdhet då fler kvinnor än 

män använder dessa typer av transportslag. I intervjun framkommer angående jämställdhet; 

eftersom vi lägger mycket fokus på det hållbara transportsättet så tror ju vi att det i och med 

det också blir bättre, eller mer jämställt (Västibacken, 2016). Jämställdhet blir i de fallen en 

effekt av en satsning på hållbara transporter och inte ett mål i sig. Detta kan tolkas vara 

motsatsen av jämställdhetsintegrering där jämställdhet i sig är det mål man vill uppnå, och inte 

ses som en sidofråga (Dankelman, 2010).  

I både de studerade dokumenten och i gruppintervjun framkommer att trafikplanerarna ser 

det som en nödvändighet att i Uppsala kommun planera för minskade utsläpp av växthusgaser. 

Giddens (2009) beskriver hur klimatproblematiken är ett hot mot hela planeten och att 

industrialiserade nationer därför måste vara ledande i klimatarbetet. För att detta ska lyckas 

krävs att miljöfrågan har hög politisk prioritet (Ibid). Att det är en politisk prioritet i Sverige 

går att se i vilket arbete som läggs på frågan i den politiskt styrda verksamheten Uppsala 

kommun. Ur gruppintervjun och i de studerade dokumenten framträder att så inte är fallet med 

jämställdhetsfrågan, vilket kan anses vara en rimlighet med tanke på hur klimatförändringarna 

utgör ett hot mot hela mänskligheten (Giddens, 2009). Vid förfrågan om hur planerarna såg på 

de båda frågorna svarade Västibacken (2016);  

 

Det är ju på nåt sätt också ett mer hotande verklighet liksom. Får vi inte ner CO2 utsläppen så går jorden 

under medans om man raljerar lite grann så går inte jorden under för att… eller jo, för att det är män som 

kör liksom så skulle vi ju nå rätt långt om vi liksom […] Lite så. 

 
Det finns en hierarkisk skillnad mellan miljömässigt hållbar utveckling och jämställdhet. Det 

som dock framträder från detta citat är en insikt kring hur en satsning på det ena inte behöver 

utesluta det andra. Likt vad Larsson och Jalakas (2014, s. 120) säger, främjas både jämställdhet 

och miljö då bilanvändandet minskar och andra transportslag en bil förbättras. Även andra 
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faktorer än de naturvetenskapliga och tekniska, så som sociala relationer, makt och genus spelar 

stor roll för miljömässig hållbarhet och bör tas i beaktande (Khosla och Masaud, 2010, s. 79).  

 

5.4 Implementering av direktiv i trafikplaneringen 
I de studerade dokumenten samt i gruppintervjun har det framkommit att miljöperspektivet ges 

stor plats medan jämställdhetsperspektivet får mindre. Jämställdhet diskuteras i intervjun och 

trafikplanerarna verkar anse att det är viktigt. Dock nämns inte begreppet alls i något av de 

studerade dokumenten. Detta kan tolkas som att jämställdhet inte implementerats i 

trafikplaneringen i lika hög utsträckning som miljömässig hållbarhet.  

Hur väl ett direktiv implementeras kan bero på flera olika orsaker. En av dessa orsaker är 

förståelsen av det direktiv som ska implementeras (Lundqvist, 1987). Gällande jämställdhet 

och implementering av CEMR-deklarationen kan vi i trafikplaneringen se att denna inte finns. 

I gruppintervjun uppger de intervjuade att de inte arbetar efter deklarationen med anledning av 

att de inte fått information om denna (Västibacken, 2016). Deklarationen nämns heller inte i 

något av de studerade dokumenten. Då två av dokumenten tillkommit innan Uppsala kommuns 

undertecknande av deklarationen går det inte att dra några slutsatser av att den inte förkommer 

i dessa (Dokument 1; Dokument 2).  

Vad gäller Miljö- och klimatprogram 2014-2023 finns flera av de mål och arbetssätt som 

nämns i denna även med i både de studerade dokumenten och nämns i intervjun. Exempelvis 

framställs det, i miljö- och klimatprogrammet, av vikt att underlätta för medborgare och 

resenärer att kunna göra miljömedvetna val gällande transporter (Uppsala kommun, 2015a). 

Detsamma är ett av de huvudsakliga syftena i de studerade dokumenten. I programmet finns 

ytterligare tydliga mål för kommunen att uppnå. Eftersom en del av att förstå direktiv handlar 

om tydlighet i formulering (Christensen et al., 2005, s. 111) kan detta tolkas som en orsak till 

att miljöperspektivet implementerats i så hög grad i trafikplaneringen.  

 Viljan att implementera direktiv är också en faktor till om detta sker eller inte (Lundqvist, 

1987). Greed (2005) fann i sin studie att det ofta råder en ovilja hos planerare att implementera 

jämställdhetsdirektiv då de anser att detta tar tid från annat arbete. I den genomförda 

gruppintervjun framträdde dock det motsatta då planerarna uppgav att det fanns en vilja men 

ibland saknades kunskap (Västibacken, 2016). Då begreppet jämställdhet däremot saknas helt 

i de studerade dokumenten skulle detta eventuellt kunna tolkas som en ovilja mot dessa typer 

av satsningar. 

Det framträder, både i intervjun och i de studerade dokumenten som om en vilja finns att 

implementera miljöperspektivet. Miljömässig hållbarhet ges stort utrymme i dokumenten och 

är en motiverande orsak till många av de satsningar som görs. Lundqvist (1987) beskriver hur 

en negativ inställning till de som förmedlar direktiven kan påverka viljan att implementera 

dessa. Under gruppintervjun framträder snarare att de intervjuade upplever att de politiker som 

förmedlar direktiv istället borde satsa mer på miljöfrågor. Detta gäller bland annat att de anser 

att, trots att det finns en stark norm om bilägande måste politiker våga satsa mer på att begränsa 

bilanvändandet.  
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För en lyckad implementering krävs ytterligare också kunskap, incitament, resurser och tid 

(Van Meter och Van Horn, 1975; Hogwood och Gunn, 1984). Eftersom begreppet jämställdhet 

inte förkommer i de studerade dokumenten går det att tolka detta som om kunskap om begreppet 

saknas. Detsamma framträder i intervjun då Västibacken (2016) säger; 

 

Jag tror att många kan känna att hur, jag ska bygga en gata, hur kan den vara jämställd eller ojämställd 

liksom? Jag tror att det är mer så, att en del kan känna att man inte har kunskap eller känsla eller förstår 

[…] att man inte riktigt har sett på det man gör ur det perspektivet liksom. 

 

Det blir tydligt att det inom trafikplaneringen saknas kunskap gällande jämställdhet och att detta 

kan vara en anledning till att perspektivet inte implementerats i lika hög grad som miljömässig 

hållbarhet. Detta stämmer också överens med vad Greed (2005) säger angående svårigheter i 

att implementera jämställdhetsperspektivet i verksamheter som rör det mer tekniska.  

Västibacken uppger att de inom trafikplaneringen har mer resurser för att arbeta med 

miljömässig hållbarhet än till jämställdhet (Västibacken, 2016). Detta uttalande vidareutvecklas 

inte men en brist på resurser skulle alltså också kunna vara en anledning till att 

jämställdhetsperspektivet inte implementeras i lika hög utsträckning som den miljömässiga 

hållbarheten inom trafikplaneringen.  

Ett exempel på hur tillräckliga incitament påverkar implementeringen går att utläsa ur 

Uppsala kommuns arbete med snöröjning. Detta är den enda satsning som i intervjun framställs 

som en jämställdhetssatsning (Västibacken, 2016). Gällande jämställdhetssatsningar säger 

Gjerstad (2016) att det i slutändan handlar om kostnader och om satsningar är samhällsnyttigt 

lönsamma. Hon beskriver hur vinterväghållningen gör att man undviker mycket halkolyckor 

som annars skulle drabba landstingets budget (Ibid.). I ett av de studerade dokumenten 

presenteras samma slutsats, det står att kostnaden för olyckor relaterade till is- och snöväglag 

för gående är högre än kostnaderna för vinterväghållning (Dokument 1, s. 39). Det går att 

diskutera kring huruvida det är så att Uppsala kommuns snöröjning kan kallas jämställd av den 

anledningen att den är lönsam. Tydligt är att incitament är en av anledningarna till lyckad 

implementering och jämställd snöröjning kan således sägas vara ett exempel på en lyckad 

implementering.   

Gällande miljömässig hållbarhet blir det tydligt både i de studerade dokumenten och i 

intervjun att kunskap finns. I intervjun framkommer att planerarna upplever att det finns mer 

forskning och konkreta exempel att tillgå samt att de har mer resurser och verktyg för att arbeta 

med miljömässig hållbarhet (Västibacken, 2016; Hinnemo, 2016). Då icke miljövänligt resande 

medför samhällskostnader i form av påverkad hälsa och negativa inverkningar på miljö, finns 

mycket att vinna på att implementera dessa direktiv (Falkemark, 2006; Ericsson och Ahlström, 

2008). Det kan vara så att dessa samhälleliga vinster är större och tydligare att se gällande 

miljömässig hållbarhet. Ekonomiska och politiska vinster, menar Giddens (2009), förenklar en 

implementering av direktiv gällande miljömässig hållbarhet. Om det är så att vinsterna är större 

och mer konkreta gällande miljömässigt hållbar utvecklig än jämställdhet skulle det kunna vara 

en bidragande orsak till att dessa direktiv implementerats i högre utsträckning.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Uppsala kommun arbetar med jämställdhet 

och miljömässig hållbarhet inom trafikplaneringen. För att lättare kunna besvara studiens syfte 

ställdes tre frågor; Hur ser trafikplanerare i Uppsala kommun på begreppen jämställdhet och 

miljömässigt hållbar utveckling?; Finns det en skillnad i värdering och prioritering gällande 

begreppen jämställdhet och miljömässig hållbarhet inom trafikplaneringen och vad beror i så 

fall denna skillnad på? Samt Vilket utrymme ges de båda begreppen i trafikplaneringen i 

Uppsala kommun och vad är orsakerna bakom det? 

För att kunna besvara dessa frågeställningar genomfördes en gruppintervju samt en 

innehållsanalys. Nedan diskuterar jag, frågeställning för frågeställning, vad som framkommit 

under undersökningens gång, samt vilka slutsatser som kan dras utav resultaten. 

Efter genomförandet av denna studie kan slutsatsen dras att det inom trafikplaneringen i 

Uppsala kommun finns en klar skillnad i synen på jämställdhet och synen på miljömässig 

hållbarhet. Miljöperspektivet är tydligt framträdande i både de studerade dokumenten och i den 

genomförda gruppintervjun, och får en synlig roll i trafikplaneringen. Hållbara transporter 

framställs som det mål man med satsningar hoppas uppnå och miljöproblematiken som 

anledning till att dessa satsningar görs. Trafikplanerarna tycks se på frågan om miljömässig 

hållbarhet som att främst handla om utsläpp och klimatfrågor och det miljöarbete som görs 

inom trafikplaneringen i Uppsala kommun handlar främst om att minska utsläpp av biltrafik 

genom att försvåra användandet av bilen och uppmuntra användandet av hållbara transporter. 

Av resultaten framträder att jämställdhet inte ges utrymme på samma sätt inom 

trafikplaneringen. Begreppet förekommer inte i något av de studerade dokumenten och de 

intervjuade uppger att de, förutom projektet snöröjning, inte arbetar med några 

jämställdhetssatsningar i trafikplaneringen. De uttrycker dock att de tror att det arbetet som 

utförs med att förbättra hållbara transporter i längden gynnar jämställdhet. Jämställdhet blir då 

ett resultat av satsningar på hållbarhet och adresseras inte som en satsning i sig. Det 

trafikplanerarna kopplar samman med begreppet framträder ur både intervjun och de studerade 

dokumenten främst vara trygghet och tillgänglighet, vilket i huvudsak sägs vara satsningar för 

alla medborgare.  

Jämställdhet och miljömässig hållbarhet ges som nämnt olika stort utrymme inom 

trafikplaneringen. Det finns en skillnad i prioritering där miljöaspekten är hierarkiskt 

överlägsen jämställdhetsaspekten. Detta framträdde under studiens gång mycket tydligt i 

framförallt analysen av dokument. Eftersom jämställdhet inte förekommer alls i de studerade 

dokumenten medan miljömässig hållbarhet ges stort utrymme i alla fem är det lätt att se denna 

skillnad i hierarki. Samma resonemang framkom under gruppintervjun där miljöaspekten ses 

som större på grund av att klimatproblematiken är något som kan påverka hela planeten. Att 

jämställdhet inte prioriteras lika högt inom trafikplaneringen får också stöd i det de intervjuade 

säger om att de satsningar de gör är till för alla medborgare, samt att de upplever att 

jämställdheten kan gynnas av satsningar på hållbart resande. 
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I undersökningen har det framkommit att miljöperspektivet ges större plats än 

jämställdhetsperspektivet inom trafikplaneringen. Detta kan bland annat bero på en skillnad i 

grad av implementering. Generellt går det att dra slutsatsen att trafikplanerarna upplever att de 

har mer resurser, kunskap och tidigare forskning att gå på gällande miljömässig hållbarhet. Av 

gruppintervjun framträder att det finns en stark vilja hos trafikplanerarna att arbeta med miljön 

och de uttrycker åsikten att politiken borde våga satsa på detta ännu mer. Det framträder också 

att det bland trafikplanerarna finns en vilja att arbeta med jämställdhetsperspektivet. För en 

lyckad implementering av detta tycks också incitament behövas, samt att satsningen i fråga 

genererar en samhällsnytta. Kanske skulle mer kunskap och resurser gällande jämställdhet 

innebära att perspektivet skulle få en mer framträdande roll inom trafikplaneringen.  

Då detta har varit en begränsad studie som endast sett till en avdelning i en kommun går 

det eventuellt inte att applicera studiens resultat i något större perspektiv. Studien har visat att 

på grund av bland annat prioritering, värdering, kunskap och resurser ges miljöperspektivet mer 

utrymme i trafikplaneringen än vad jämställdhet gör. Trots detta finns det bland trafikplanerarna 

en medvetenhet kring hur satsningar på hållbarhet också kan innebära satsningar på 

jämställdhet. Inom båda aspekterna framträder en vilja att satsa mer än vad som i nuläget görs. 

Då det på vissa områden fattas kunskap och resurser kan detta ses som en begränsning till att 

vidare satsningar inte har gjorts. Efter genomförandet av denna studie är det min mening att 

ytterligare satsningar inom trafikplaneringen gällande både jämställdhet och hållbar utveckling 

i längden skulle gynna varandra.   
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE CEMR-SAMORDNARE  
 

Introduktion 

OK att spela in? Använda ditt namn i uppsatsen?  

Berätta om studiens syfte och frågeställning.  

Be personen berätta om sig själv/bakgrund/arbetsuppgifter.  

 

CEMR 

Berätta om CEMR/Bakgrund. Vad är din roll? 

På vilket sätt arbetar ni med CEMR? Hur implementeras det? Svårigheter? 

Vad tycker du om CEMR?  

Upplever du en förändring gällande jämställdhetsintegrering sedan Uppsala kommun skrev 

under CEMR-deklarationen?  

Finns andra styrmedel gällande jämställdhet ni arbetar efter?  

Vet du något om vilket jämställdhetstänk som finns i trafikplaneringen?  

 

Avslutande 

Har du något du vill tillägga eller fråga mig?  

Okej att använda ditt namn i min uppsats? 

Tack så mycket  
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BILAGA 2 – INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPP 

 

Introduktion 

OK att spela in och använda era namn i uppsatsen?  

Berätta om studiens syfte och frågeställning.  

Vad arbetar ni med? Arbetsuppgifter?  

 

Jämställdhet  

Vad har ni för uppfattning om begreppet jämställdhet?  

Vad tänker ni kring jämställdhet i trafikplaneringen? 

Känner ni till CEMR? Vilka direktiv finns kring jämställdhet i trafikplaneringen?  

Hur arbetar ni med det? Vad känns lätt/svårt och varför?  

Hur stor plats tar jämställdhetsperspektivet i planeringen? Har detta förändrats? 

 

Miljömässig hållbarhet 

Vad tänker ni kring miljö eller ekologisk hållbar utveckling? 

Vad tänker ni kring begreppet i er roll som trafikplanerare? 

Vad finns för styrdokument? Vilka direktiv finns kring miljöaspekten?  

Hur arbetar ni med detta? Vad känns lätt/svårt? Varför?  

Hur stor plats tar miljöperspektivet inom planeringen? Har detta förändrats?  

 

Miljö/jämställdhet 

Känns något av det svårare? Eller mer självklart?  

Är de olika svåra att ta till sig och implementera?  

Känner ni att det saknas något för att ni skulle kunna arbeta med dessa fullt ut?  

Finns det en större vilja/ovilja kring något av dem?  

Hur ser det ut framöver?  

 

Avslut 

Vill ni tillägga något? Fråga mig något? 

Tack så mycket!  

 


